
 

تكنولوجيا المعلومات
واالّتصاالت

الصّف الرابع االبتدائي
الفصل الدراسي الثاني

كتاب التلميذ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م



تشهد وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم يف مرص، فقد انطلقت إشارة 

البدء يف التغيري الجذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية 

(التعليم 2.0). لتبدأ أول مالمح هذا التغيري من سبتمرب 2018 عرب تغيري مناهج مرحلة رياض األطفال 

والصف األول تالها الصفني الثاني والثالث االبتدائي. ويف 2021 بدأنا يف تغيري منهج الصف الرابع 

االبتدائي وسنستمر يف التغيري تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030، إذ نعمل عىل إحداث 

نقلة نوعية يف طريقة إعداد طالب مرص ليكونوا شبابًا ناجحني يف مستقبل ال يمكننا التنبؤ بتفاصيله.

وتفخر وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، فضًال عن املواد 

التعليمية الرقمية التي تعكس رؤيتها عن رحلة التطوير. ولقد كان هذا العمل نتاًجا لكثري من الدراسات 

واملقارنات والتفكري العميق والتعاون مع الكثري من علماء الرتبية يف كل من املؤسسات الوطنية والعاملية 

لكي نصوغ رؤيتنا يف إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية 

ومديرته وفريقها الرائع عىل وجه التحديد، كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير وكذلك مديري عموم 

املواد الدراسية، وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، ومؤسسة ناشيونال 

جيوجرافيك لرينينج، ومؤسسة نهضة مرص، ومؤسسة لونجمان مرص، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة 

اليونسكو، والبنك الدويل ملساهمتهم يف تطوير إطار املناهج الوطنية بمرص، وكذلك أساتذة كليات الرتبية 

املرصية ملشاركتهم الفاعلة يف إعداد إطار املناهج الوطنية يف مرص. وأخريًا تتقدم الوزارة بالشكر لكل 

فرد يف قطاعات وزارة الرتبية والتعليم الذين ساهموا يف إثراء هذا العمل.

إن تغيري نظامنا التعليمي لم يكن ممكنًا دون اإليمان العميق لدى القيادة السياسية املرصية برضورة 

التغيري، فاإلصالح الشامل للتعليم يف مرص هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السييس 

إلعادة بناء املواطن املرصي. ولقد تم تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العايل 

والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة. إن نظام التعليم (2.0) هو جزء من مجهود وطني كبري 

ومتواصل لالرتقاء بمرص إىل مصاف الدول املتقدمة لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.

مقدمة الكتاب المدرسي



كلمة السيد وزير الرتبية والتعليم

والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية يف عمر مرصنا الحبيبة والتي تمثل استمراًرا النطالقة 
نظام التعليم املرصي الجديد، والذي تم تصميمه لبناء إنسان مرصي منتٍم إىل وطنه وإىل أمته العربية 

وقارته اإلفريقية، مبتكر، ومبدع، يفهم ويتقبل االختالف، ومتمكن من املعرفة واملهارات الحياتية، وقادر 
عىل التعلم مدى الحياة وقادر عىل املنافسة العاملية.

لقد آثرت الدولة املرصية أن تستثمر يف أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عرصي بمقاييس جودة 
عاملية، من أجل أن ينعم أبناؤنا وأحفادنا بمستقبل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم "مرص" إىل مصاف الدول 

الكربى يف املستقبل القريب.

إن تحقيق الحلم املرصي يف التغيري مسئولية مشرتكة بني مؤسسات الدولة أجمعها ، وأولياء األمور 
واملجتمع املدني والتعليم الخاص ووسائل اإلعالم يف مرص. وهنا أود أن أخص بالذكر

 السادة املعلمني األجالء الذين يمثلون القدوة واملثل العليا ألبنائنا، ويقومون بالعمل الدؤوب إلنجاح هذا 
املرشوع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كل منا عىل أن يكون قدوة صالحة ألبنائنا، وأن نتعاون جميًعا لبناء 
إنسان مرصي قادر عىل استعادة األمجاد املرصية وبناء الحضارة املرصية الجديدة.

خالص تمنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحرتامي وتقديري ملعلمي مرص األجالء.

الدكتور طارق جالل شوقي 

وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني
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٦

المحور الثالث المواطنة الرقمية
السؤال الرئييس: كيف يمكن ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت أن تفيد حياتنا؟

تكامل المهارات الموضوعات الدرس
القضايا 

والتحّديات الِقيَم  المهارات 
الحياتية

قضايا العوملة: 
المواطنة الرقمية

الِقيَم العلمية: 
تقدير 

التكنولوجيا

تعّلم لتعرف: التفكير 
الناقد؛ طرح األسئلة

•  استخدام التكنولوجيا الرقمية في الحياة 
اليومية

•  مجتمعات افتراضية
•  المواطنة الرقمية

الدرس ١

املستكشف النشط

قضايا العوملة: 
المواطنة الرقمية

قضايا املواطنة: وعي 
الحقوق والواجبات

ِقيَم التعايش: 
التسامح وقبول 

اآلخر

تعّلم لتكون: 
المشاركة

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين: التواصل

•  المواطنة الرقمية
•  استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات 
واالتّصاالت بطريقة أخالقية ومسئولة 

وآمنة

الدرس ٢

املواطنة الرقمية

قضايا العوملة: الوعي 
التكنولوجي

قضايا التمييز: تكافؤ 
الفرص لذوي الهمم

ِقيَم العمل: 
الكفاءة؛ 
التعاون

تعّلم لتكون: 
المشاركة

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين: التواصل

•  فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت
•  التعليم 2.0 وبنك المعرفة المصري

•  طرق دعم تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت يف عملية التعلُّم. 

الدرس ٣

 اآلثار اإليجابية 
لتكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت

قضايا العوملة: 
التواصل الحضاري

الِقيَم العلمية: 
تقدير 

التكنولوجيا

تعّلم لتكون: 
التعاطف

تعّلم لتعمل: التعاون

•  التواصل عبر اإلنترنت
•  الفرق بين االتّصال المتزامن وغير المتزامن

الدرس ٤

التواصل عرب اإلنرتنت

قضايا العوملة: 
التواصل الحضاري

ِقيَم التعايش: 
االحترام

تعّلم لتكون: 
التعاطف

تعّلم لتعمل: التعاون

•  آداب استخدام االتّصال اإللكتروني
•  محادثات الفيديو، البريد اإللكتروني، 

وغيرها من وسائل التواصل عبر اإلنترنت
•  الكفاءة في استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتّصاالت

الدرس ٥

كيفية استخدام 
االتّصال اإللكرتوني

قضايا العوملة: 
المواطنة الرقمية

ِقيَم العمل: 
المثابرة

تعّلم لتعمل: 
التفاوض

تعّلم لتعرف: حّل 
المشكالت

•  معامل افتراضية، وخرائط تفاعلية، وبيئات 
رقمية أخرى

•  استخدام المصادر اإللكترونية في األبحاث 
األكاديمية

الدرس ٦

بيئات التعلُّم عرب 
اإلنرتنت ومصادره

ِقيَم املواطنة: 
المشاركة في األبحاث 

المدرسية

ِقيَم الذات: 
االستقاللية

الِقيَم العلمية: 
الموضوعية؛ 

حّب االستطالع؛ 
النزاهة

تعّلم لتعمل: 
اإلنتاجية

تعّلم لتعرف: اإلبداع

•  كيفية التخطيط للبحث عبر اإلنترنت 
وإجرائه

•  كيفية تقديم المعلومات باستخدام 
المصادر على اإلنترنت

•  معرفة الفرق بين المصادر الموثوقة وغير 
الموثوقة

الدرس ٧

خّطة للبحث الرقمي

ِقيَم املواطنة: 
المشاركة في األبحاث 

المدرسية

ِقيَم العمل: 
الشفافية 

والمصداقية
ِقيَم الذات: 
االستقاللية

تعّلم لتعمل: صنع 
القرار

تعّلم لتعرف: التفكير 
الناقد

•  التواصل مع اآلخرين باستخدام األدوات 
الرقمية

•  كيفية استخدام االتّصال المتزامن وغير 
المتزامن مع المعّلمين والزمالء

•  كيفية اإلعالن عن النتائج باستخدام األدوات 
الرقمية

الدرس ٨

االتّصال املتزامن وغري 
املتزامن

مصفوفة المدى والتتابع



٧

المحور الرابع مشروعات برمجية
السؤال الرئييس: كيف يمكن أن تساعدنا مختلف برامج الربمجيات؟

تكامل المهارات الموضوعات الدرس
القضايا 

والتحّديات الِقيَم  المهارات 
الحياتية

قضايا البيئة 
والتنمية: 

المسئولية البيئية
التنمية المستدامة

ِقيَم العمل: 
التعاون

ِقيَم الذات: 
التعاطف

تعّلم لتعمل: 
اإلنتاجية

تحديد األهداف

•  أنواع مختلفة من البرمجيات
•  توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

واالتّصاالت يف البحث، اللعب...
•  كيفية مساعدة أدوات تكنولوجيا المعلومات 

واالتّصاالت في حماية الحياة البرية

الدرس ١

املستكشف النشط

قضايا املواطنة: 
االنتماء

قضايا البيئة 
والتنمية:

المشاركة االجتماعية

ِقيَم العمل: 
التعاون

تعّلم لتعرف: 
التفكير الناقد
حّل المشكالت

•  الخطوات المتّبعة في حّل المشكالت
•  كيفية تحليل المشكالت وحّلها

الدرس ٢

مهارات حّل املشكالت

قضايا البيئة 
والتنمية:
تلّوث البيئة

التنمية المستدامة

ِقيَم العلمية: 
حّب االستطالع

تعّلم لتعمل:
صنع القرار

تعّلم لتكون: 
المشاركة

•  األدوات والتقنيات لتقديم المعلومات
• بعض  مفاهيم التصميم األساسية

الدرس ٣

تقديم املعلومات

قضايا العوملة:
الوعي التكنولوجي

ِقيَم الذات: 
االستقاللية 

تعّلم لتعرف: 
التفكير الناقد

اإلبداع

•  كيفية تقييم مصادر المعلومات المتاحة عبر 
محرِّكات البحث
•  حّل المشكالت

•  كيفية استخدام برنامَجي معاِلج الكلمات 
Excel والجداول الحسابية Word

الدرس ٤

التطبيقات الرقمية

قضايا العوملة: 
المواطنة الرقمية

الِقيَم العلمية: 
تقدير 

الرياضيات

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين:

وسائل التواصل
تعّلم لتعرف:
حّل المشكالت

•  مفهوم الخوارزميات
•  كيف يستخدم محرِّك البحث الخوارزميات

•  كيفية حّل مشكلة ما باستخدام 
الخوارزميات

الدرس ٥

الخوارزميات

قضايا العوملة: 
التواصل الحضاري

ِقيَم العمل: 
الكفاءة

الِقيَم العلمية: 
تقدير 

الرياضيات

تعّلم لتعرف: اإلبداع •  مفهوم البرمجة
•  البرمجة وكيفية مساعدتها لنا على حّل 

المشكالت

الدرس ٦

مبادئ الربمجة

قضايا العوملة:
الوعي التكنولوجي

ِقيَم العمل: 
المثابرة

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين:

مراجعة األهداف

•  كيفية استخدام برامج الجرافيك
•  كيفية دعم المرئيات العروض التقديمية

•  كيفية إضافة الصور وتحريرها

الدرس ٧

فّن الجرافيك

قضايا العوملة:
الوعي التكنولوجي

ِقيَم العمل: 
المثابرة

ِقيَم الذات: 
االستقاللية

تعّلم لتتعايش مع 
اآلخرين:

وسائل التواصل
تعّلم لتعمل:

وضع مجموعة 
إرشادات

•  عناصر العرض التقديمي المهّمة
•  ميزات برنامج العروض التقديمية 

PowerPoint

الدرس ٨

 إنشاء عرض تقديمي



٨

المحور
الثالث

المواطنة الرقمية

السؤال الرئيسي

كيف يمكن ?دوات تكنولوجيا 
المعلومات واالتّصاالت أن تفيد حياتنا؟

وليام تاينر أثناء العمل.



٩

لنسلِّط الضوء عىل املحور الثالث

تقّدم التكنولوجيا الرقمية فرًصا جديدة كثرية للتعلُّم والبحث والتواصل.   
يمكننا االستفادة من التكنولوجيا يف معرفة األخبار، وإنجاز املرشوعات 

املدرسية، وتعزيز التواصل االجتماعي.

يف هذا املحور، ستتعّلم عن التأثري اإليجابي لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات   
واالتّصاالت يف مجاالت مختلفة ومتعّددة، وعىل مختلف أنواع الناس. ستبحث 

أيًضا يف طرق تواصل متعّددة وتتعّلم اختيار الطريقة الصحيحة لكّل موقف.



 

لنتعلَّْم

وليام تاينر عاِلم يف مجال علوم اإلنسان الثقافية، وخبري تكنولوجي، وصانع أفالم. وهو يستخدم 
أنواًعا مختلفة من التكنولوجيا الرقمية يف جوانب متعّددة من عمله، كما يعمل عىل إيجاد حلول 

حقيقية للمشكالت فتستفيد املجتمعات املحّلية من عمله.

١٠

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح كيف تساعدنا التكنولوجيا الرقمية يف • 
تسهيل املهام املختلفة.

أرشح املفاهيم املفتاحية للمواطنة الرقمية.• 

أِصف "التكنولوجيا الرقمية" وأُعطي بعض • 
األمثلة عليها.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

أّي أنواع التكنولوجيا الرقمية املختلفة تستخدم كّل يوم؟ وألّي سبب تستخدمها؟

الدرس ۱ المستكشف النشط



لنشاِهْد مقطع فيديو

شاِهد مقطع فيديو عن عمل وليام تاينر. ما أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت التي استخدمها؟

لنستكِشْف

لست بحاجة إىل أن تكون جزًءا من مرشوع تكنولوجي للحصول عىل الخربة يف مجال املواطنة الرقمية. 
تشّجع كّل املدارس تالميذها عىل تعّلم كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة مسئولة وآمنة وذكية. كيف 

يستخدم وليام تاينر أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت بطريقة تجعله مواطنًا رقميٍّا؟ ما أكثر 
األعمال التي أعجبتك من تجربة وليام تاينر، وملاذا؟ 

لنراِجْع

١.  فكِّر يف أمثلة الستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف الحياة اليومية. 

٢.  كيف يمكن للمنّظمات والحكومات استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت ملساعدة 
املجتمعات املحّلية؟

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

يعتقد وليام تاينر أّن استخدام التكنولوجيا، بطريقة إيجابية، يساعد الناس عىل أن 
يصبحوا مواطنني رقميني ناجحني. وهو مقتنع بأّن التواصل الرقمي ومساعدة الناس 

عىل التواصل بعضهم مع بعض، أمر مهّم لتبادل اآلراء وتكوين عالقات جيّدة.

يعمل وليام تاينر مع منظَّمات مختلفة تساعد 
األفراد عىل التواصل مع أفراد آخرين أو خدمات يمكنها 

مساعدتهم. وتحّقق املنظَّمات ذلك ببناء أدوات رقمية سهلة 
االستخدام وتطبيقات توّفر للناس املعلومات التي يحتاجون إليها؛ فإذا وجد 

أحدهم مثًال صعوبة يف دفع فواتريه، يمكنه استخدام تطبيق يحصل 
من خالله عىل مساعدة من املؤّسسة التي يرغب يف االستفادة من 

خدماتها.

تتعّدد الطرق التي تساعد من خاللها األدوات الرقمية املواطنني 
املرصيني. فالسفر مثًال، أصبح أسهل بسبب إمكانية حجز تذاكر 

القطارات، واألتوبيسات، والطائرات عرب اإلنرتنت. ولقد أصبح 
حجز التذاكر لزيارة بعض املواقع التاريخية والثقافية ممكنًا بالضغط 

عىل االختيار املناسب لك.كما أّن وفرة من املعلومات أصبحت اآلن 
بمتناول الجميع بفضل موقع بنك املعرفة املرصي الرائع.

١١



املهارات الحياتية

١. اِقرأ وأِجب

 يمكن للمواقع اإللكرتونية والتطبيقات أن تُسّهل لنا جميًعا الوصول إىل املعلومات. ما التطبيقات 

واملواقع اإللكرتونية التي تستخدمها أنت أو والداك بانتظام؟

مخطَّط املعرفة

٢. اِقرأ وأكِمل

اِقرأ األسماء يف الشكل أدناه، ثّم َضع االسم املناِسب لكّل شعار.

بنك املعرفة املرصي        وزارة السياحة واآلثار        وزارة الصّحة والسّكان

وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني           سكك حديد مرص
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الدرس ۱ المستكشف النشط



التفكري الناقد

٣. فكِّر وأِجب

 الِحظ املواقف التالية، واخرت من التمرين رقم ٢ املنّظمات التي قد تساعدك عىل معرفة هذه 
املعلومات.

١.  تحتاج إىل زيارة املكتبة يف منطقتك فوجدتها مغلقة، لكنّك تحتاج إىل البحث عن كتب مرجعية.

 

٢.  تريد أن تعرف موعد االمتحانات يف مدرستك.

 

٣.  يحتاج أحد جريانك إىل املساعدة يف حجز تذكرة قطار.

 

٤.  تريد أُرستك حجز تذاكر لزيارة املتحف الوطني املرصي يف القاهرة.

 

٥.  تريد تسجيل بياناتك أو بيانات أحد أفراد أُرستك لتتمّكنوا من الحصول عىل لقاح كوفيد ١٩.

 

٤. فكِّر وأِجب

 تخيَّل أنّك ستُجري مقابلة مع شخص ما من مجتمعك ملعرفة املزيد عن مشكلة تؤثّر عىل السّكان يف 
يمدينتك أو الحّي الذي تسكن فيه. خطِّط للمقابلة.

 اِخرت موضوًعا يهّمك:

 حدِّد املعلومات التي توّد معرفتها:

لة:   اُكتب ثالثة أسئلة مفصَّ
 
 
 
 
 

 الحّل امُلحتَمل لهذه املشكلة:
 

١٣



الدرس ۲ المواطنة الرقمية

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح معنى أن أكون مواطنًا رقميٍّا.• 

أرشح املفاهيم األساسية للمواطنة الرقمية.• 

أناقش استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات • 
واالتّصاالت بطريقة أخالقية ومسئولة وآمنة.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

يف رأيك، ما معنى أن تكون مواطنًا رقميٍّا؟

لنتعلَّْم
املواطنة الرقمية هي القدرة عىل استخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة أخالقية ومسئولة وآمنة. 

وهي تساعدك عىل استخدام التكنولوجيا الرقمية واالستفادة منها، باإلضافة إىل حماية بصمتك الرقمية.

تعلَّمت، يف الفصل الدرايس األّول، بعض التقنيّات التي تَُعّد جزًءا من 
املواطنة الرقمية. فقد تعّلمت كيفية:

 التحّيل باألخالق واملسئولية من خالل التعامل مع الناس عرب اإلنرتنت • 
باحرتام، وتوثيق املراجع التي تجدها عىل اإلنرتنت.

 استخدام اإلنرتنت بأمان من خالل وضع كلمات مرور قويّة، واختيار • 
ثة،  املواقع اإللكرتونية التي تزورها بحكمة، واستخدام برامج ُمحدَّ

ومراقبة الوقت الذي تمضيه عىل اإلنرتنت.

١٤

البصمة الرقمية: تشّكل بصمتك 

الرقمية سجالٍّ لكّل ما تفعله عرب 

اإلنرتنت، وذلك يتضّمن املواقع 

اإللكرتونية التي تزورها وكّل 

ما تشاركه مع اآلخرين؛ كما قد 

يتضّمن ما يشاركه اآلخرون 

ا مشاركة  عنك. لذلك من املهّم جدٍّ

معلوماتك ومعلومات عن غريك 

بطريقة آمنة ومسئولة. 
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لنستكِشْف

تخيّل أنّك أدَّيت أحد األفعال التالية:

 توّصلت إىل طرق لتحقيق التواصل بني أصحاب الهمم يف • 
مجتمعك واملتطّوعني الذين يرغبون يف مساعدتهم عىل أداء 

املهاّم اليومية الصعبة.

 صّورت مقطع فيديو لرشح كيفية الحّد من النفايات التي • 
يخّلفها املجتمع املحّيل.

كيف يمكنك مشاركة هذه املعلومات بشكل مسئول وفّعال عرب اإلنرتنت؟ ناِقش ذلك مع أحد زمالئك يف الفصل.

لنراِجْع
١.  اِرشح الحقوق واملسئوليّات الالزمة لتحقيق املواطنة الرقمية.

٢.  أعِط أمثلة عىل كيفية استخدامك أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت بطريقة أخالقية ومسئولة وآمنة.

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

وبصفتك مواطنًا رقميٍّا، لديك حقوق ومسئوليات معيّنة.

املسئوليات الحقوق

عليك أّال تقوم بقرصنة محتوى محميٍّا أبًدا، 
بهدف مشاركته مع اآلخرين أو بيعه.

من حقوقك أّال ينسخ أحد بصمتك الرقمية أو يشاركها 
من دون موافقتك. إذا رفعت Upload مقاطع فيديو، 
أو أغاٍن، أو قصًصا من تصميمك أو تأليفك عىل شبكة 

اإلنرتنت، فإّن لك الحّق بالحماية ضّد القرصنة. 
(القرصنة هي تداول محتوى بشكل غري قانوني بهدف 

مشاركته أو بيعه للغري).

عليك دائًما إظهار سلوك إيجابي يف تعاُملك 
مع اآلخرين عرب اإلنرتنت. إّن إحدى القواعد 

الجيّدة أن تشارك مع زمالئك يف الفصل 
وأصدقائك األمور التي ترتاح إىل قولها 

وجًها لوجه واألشياء التي تحبّها.

لديك الحّق يف التفاعل مع اآلخرين عرب اإلنرتنت، 
ويتضّمن ذلك التواصل مع أفراد أُرستك ومعّلميك 

وأصدقائك، وقد يشمل أيًضا نرش أفكار إيجابية 
ملساعدة مجتمعك، أو التعبري عن آرائك بشكل ال ييسء 

إىل اآلخرين.

تأكَّْد من تقييم ما تشاهده أو ما ستشاركه. 
اِسأل: هل معلومات املصدر آمنة للعرض 

واملشاركة؟ هل املصدر هو نتيجة القرصنة؟

لديك الحّق يف مشاركة املعلومات واملواّد الرتفيهية، 
والحصول عليها عرب اإلنرتنت، مع احرتام حقوق 

امللكية الفكرية، وِذكر املصادر التي حصلت منها عىل 
املعلومات.

تأكَّْد من تقييم كيفية استخدامك اإلنرتنت. 
هل ما تشاهده هو استخدام مثمر للوقت؟ 
هل يجلب لك الفرح أم يسبّب لك التوتّر؟ 
هل املحتوى الذي تتعامل معه آمن؟ من 

املهّم تحقيق توازن جيّد بني استخدام 
اإلنرتنت والتواصل الشخيص مع اآلخرين.

لديك الحّق يف استخدام اإلنرتنت عندما تحتاج إىل ذلك 
أو ترغب فيه، يف ظّل احرتام القانون.



لنتعلَّْم من 
الدرس ۲ المواطنة الرقميةخالل التطبيق

١٦

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. الِحظ واكتب. ثّم أِجب عن السؤال التايل.

 أكِمل الجدول التايل. اِقرأ حقوق املواطن الرقمي، وقدِّم مثاًال عىل كيفية ممارسة كّل حّق منها 

بمسئولية.

مثال عىل استخدام كّل حّق بمسئولية الحّق

 

 

١.  لديك الحّق يف التفاعل مع اآلخرين عرب 
اإلنرتنت.

 

 

٢.  لديك الحّق يف جمع املعلومات واملواّد 
الرتفيهية ونرشها عىل اإلنرتنت.

 

 

٣.  لديك الحّق يف استخدام اإلنرتنت عندما 
تحتاج إىل ذلك أو ترغب فيه.

 

ا إضافيٍّا يتعّلق باملواطنة الرقمية. كيف يمكنك ممارسة هذا الحّق بمسئولية؟ اِقِرتح حقٍّ
 
 

٢. فكِّر واكتب

قدِّم مثاًال عىل كيفية تحقيق كّل مّما ييل:

١.  أن تكون مواطنًا رقميٍّا صالًحا.
 
 

٢.  أن ترتك بصمة رقمية إيجابية.
 
 

٣.  أن تشارك زمالءك وأصدقاءك معلومات منشورة عىل صفحات اإلنرتنت.
 
 

.Piracy ٤.  أن تتجنّب القرصنة
 
 



١٧

التفكري الناقد

٣. فكِّر وأِجب

 فكِّر فيما تعّلمته عن املواطنة الرقمية. اِقرأ السيناريوهات اآلتية، 
وارشح كيف ستتّرصف يف كّل منها.

١.  قرأت مدوَّنة رقمية تتحّدث عن أفضل طعام لوجبة الفطور، لكنّك 
ال توافق املدوِّن رأيه. توّد كتابة رّد ملشاركة أفكارك حول الطعام 
الذي تعتربه خياًرا صّحيٍّا أكثر وألّذ للفطور. كيف تعربِّ عن رأيك 

بشكل إيجابي؟
 
 
 

٢.  الحظت مؤّخًرا أّن صديقك متّصل باإلنرتنت باستمرار، ويبدو قلًقا ومضطربًا وُمتَعبًا. َمن تخرب 
عن هذه الحالة؟ وماذا تقول؟

 
 
 

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٤. فكِّر وأِجب

 هل تذكر موقًفا كنت فيه، أنت أو أّي شخص تعرفه، مواطنًا رقميٍّا 
صالًحا من خالل استخدامك تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت؟ 

ناِقش املوقف مع معّلمك وزمالئك.
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الدرس ۳  اآلثار اإليجابية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتّصاالت

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح كيف يمكن ألدوات تكنولوجيا املعلومات • 
واالتّصاالت أن تساعدني اجتماعيٍّا وفكريٍّا 

وتربويٍّا.

أناقش الجهود التي تبذلها الحكومة املرصية • 
لتوفري أدوات رقمية آمنة وموثوقة.

أناقش طرق دعم التكنولوجيا املعلومات • 
واالتصاالت يف عملية التعّلم. 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف جعَلت أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت حياتك أسهل؟

لنتعلَّْم
بصفتك مواطنًا رقميٍّا، أنت تستخدم أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت للتعلُّم واملشاركة 

والتواصل.
يف عام ٢٠١٨، وّفرت الحكومة املرصية األدوات واملصادر الرقمية التي تساعدك عىل التمتُّع بوقتك 

من خالل الكتب الرقمية واألنشطة، ومشاهدة مقاطع الفيديو والقنوات التلفزيونية التي يقّدمها خرباء 
يف املواّد التعليمية. يهدف ذلك إىل تحقيق نظام تعليمي قائم عىل املهارات، وضمان وصول جميع 

التالميذ بالتساوي إىل املواّد التعليمية.

يمكن أن تساعد األجهزة الرقمية 

شخًصا يعاني صعوبة يف النطق 

عىل التواصل مع اآلخرين أو تعلُّم 

اللغة يف املدرسة باستخدام الصور. 

وبالنسبة إىل التالميذ الذين ال 

يمكنهم مغادرة منازلهم بسبب 

مشكالت صّحية أو غريها، يمكن 

لألجهزة الرقمية أن توّفر لهم 

االتّصال الالزم باملعّلمني باإلضافة 

إىل املواّد الالزمة للتعلُّم. 
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كما يمكن أن تكون األجهزة الرقمية مفيدة عندما تؤثّر عوامل غري متوّقعة يف قدرتنا عىل مغادرة 
منازلنا.

وباإلضافة إىل تزويد املواطنني املرصيني بإمكانية الوصول إىل املواّد 
التعليمية يف املكتبة الرقمية، يعقد بنك املعرفة املرصي ندوات عرب 

اإلنرتنت للمعّلمني والتالميذ وأولياء األمور، لتوفري إرشادات ونصائح 
حول كيفية التسجيل يف املوقع واستخدامه.

منّصات مشاركة مقاطع الفيديو
يمكنك استخدام منّصات مشاركة مقاطع الفيديو لتعلُّم أشياء جديدة أو لتعليمها. عىل سبيل املثال، إذا 

كنت تريد أن تتعّلم كيفية إعداد وجبات صّحية، يمكنك البحث عن مقطع فيديو يُظِهر لك كيفية إعدادها 
بالتفصيل! وإذا كانت لديك مهارة ترغب يف مشاركتها عرب اإلنرتنت، يمكنك استخدام إحدى منّصات 

مشاركة مقاطع الفيديو لنرش مقطع فيديو من إعدادك. تذكَّْر أن تستشري معّلمك أو أحد أفراد أُرستك 
قبل نرش أّي يشء عرب اإلنرتنت.

التواصل االجتماعي
يمكنك التواصل مع اآلخرين عرب اإلنرتنت أيًضا. إذ يمكنك العمل مع زمالئك يف الفصل بشكل افرتايض عىل 

مرشوع خارج املدرسة، كما يمكنك الدردشة مع أصدقائك عرب محادثات الفيديو. حتّى أنّه يمكنك االنضمام 
إىل مجموعة عرب اإلنرتنت تتشارك معها االهتمامات نفسها، كالرياضة واألفالم واأللعاب مثل الشطرنج. 

تذكَّْر أن تستشري شخًصا بالًغا قبل االنضمام إىل مجموعة ما أو التواصل مع شخص ما عرب اإلنرتنت.

من تطبيقات االتّصاالت الشائعة تطبيق املراسلة واتساب ®WhatsApp، ومنّصة التواصل 
.Skype® وتطبيق االجتماعات االفرتاضية سكايب ،Facebook® االجتماعي فيسبوك

لنستكِشْف

فكِّْر يف مهارة أو موهبة لديك يمكن أن تساعد بها اآلخرين. اِرشح ما هي، وكيف يمكنك استخدام 
منّصات مشاركة مقاطع الفيديو إلعطاء معلومات عنها؟ شاِرك أفكارك مع زمالئك يف الفصل.

لنراِجْع

اِرشح التأثريات اإليجابية ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف حياة التالميذ يف مرص.  .١

٢.  كيف يمكن ألدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت أن تساعد أصحاب الهمم؟ ملاذا تُعتَرب هذه 
ا؟ األدوات مهّمة جدٍّ

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."



٢٠

الدرس ۳  اآلثار اإليجابية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتّصاالت

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. الِحظ وأكِمل

 أكِمل الجدول. قدِّم أمثلة عىل الطريقة التي يمكن أن تساعد بها تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
املواطنني يف املجاالت التالية.

 
 

التواصل مع األصدقاء والعائلة

 
 

التعلُّم/مشاركة املعلومات

 
 

الرتفيه

 
 

التعليم

 
 

دعم أصحاب الهمم

٢. اِقرأ واكتب

 اِرشح أهّمية استخدام املنّصات، مثل بنك املعرفة املرصي يف مساعدة التالميذ يف املجاالت التالية:

تطوير خرباتهم يف استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.  •  

تنمية مهاراتهم.  •  

 

 

 

 

 

 

 



التفكري الناقد

٣. فكِّر وأِجب
١.  ما أوجه االختالف بني األجهزة التالية؟

جهاز الكمبيوتر املكتبي:  
 
 

جهاز الكمبيوتر املحمول:  
 
 

التليفون املحمول:  
 
 

٢.  اُكتب أمثلة عىل املواقف التي قد تختار فيها التواصل باستخدام التطبيقات التالية، وارشح السبب.

 واتساب:  
 

 مجموعة عىل فيسبوك لخدمة املجتمع:  
 

 مكاملة عىل سكايب:  
 

اِبحث عن املعرفة
ًصا ٤. اُكتب ملخَّ

 تعلَّم كيف تصنع حلوى "أّم عيل". اِبحث عىل اإلنرتنت للعثور عىل 
إرشادات مفّصلة حول كيفية إعداد هذه الحلوى، ثّم اكتب الخطوات 

أدناه. تذكَّْر أن تختار منّصات موثوقة وآمنة، وأن توثّق املصادر التي 
تستخدمها.

 
 
 
 
 

٢١



٢٢

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش استخدام اإلنرتنت للتواصل مع األصدقاء • 
واألُرسة واملواطنني اآلخرين.

أرشح الفرق بني االتّصال املتزامن وغري املتزامن.• 

أحدِّد أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت • 
الالزمة للتواصل عرب اإلنرتنت.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف تستخدم اإلنرتنت للتواصل مع األُرسة واألصدقاء؟ هل تستخدم دائًما أدوات االتّصال نفسها؟

الدرس ٤ التواصل عبر اإلنترنت

لنتعلَّْم

يمكنك استخدام اإلنرتنت بشكل متزامن Synchronous وغري متزامن Asynchronous للتواصل.

االتّصال غري املتزامن: االتّصال الذي ال يتطّلب استجابة 
فورية. نقل املعلومات أو امللّفات بني شخصني أو أكثر دون 

رضورة تواجدهم يف التوقيت نفسه، من خالل أدوات ومصادر 
رقمية متنّوعة مثل (إرسال ملّف عىل الربيد اإللكرتوني - الربامج 

التعليمية املسّجلة).

االتّصال املتزامن: االتّصال الذي يحدث يف الوقت الفعيل عرب 
استجابات فورية. تبادل املعلومات أو امللّفات بني شخصني 
يف التوقيت نفسه عرب أدوات رقمية متنّوعة مثل (محادثات 

الفيديو الفورية - الربامج التليفزيونية املبارشة - غرف 
الدردشة الفورية).

االتّصال املتزامن
محادثات الفيديو Video chats: تسمح لك محادثات الفيديو 
بالتواصل املبارش مع شخص واحد أو أكثر عرب جهاز الكمبيوتر 

املحمول الخاّص بك.
األدوات الالزمة: جهاز مزّود بكامريا ومكّربات صوت؛ وتطبيق 

للتليفون املحمول أو برنامج ملحادثات الفيديو.
املراسلة الفورية Instant messaging (IM) : تتيح لك املراسلة الفورية إرسال الرسائل باستخدام 

ا فقط أو تضاف إليه صور أو مقاطع فيديو. اإلنرتنت. ويمكن أن تتضّمن الرسائل نصٍّ
األدوات الالزمة: برنامج مراسلة فورية عىل الكمبيوتر الخاّص بك أو تطبيق للتليفون املحمول. 

٢٢



٢٣

لنستكِشْف

فكِّر يف قضية مجتمعية تهّمك. قدِّم مثاًال عىل طرق استخدامك االتّصال املتزامن ملشاركة أفكارك حول 
هذه القضيّة مع اآلخرين. ثّم قدِّم مثاًال عىل طرق استخدامك االتّصال غري املتزامن إليصال رسالتك. 

شاِرك أفكارك مع زمالئك يف الفصل.

لنراِجْع

يف رأيك، ما إيجابيات كّل من االتّصال املتزامن واالتّصال غري املتزامن؟  .١

٢.  أّي من أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت تستمتع باستخدامها أو ترغب يف تجربتها من 
أجل التواصل؟ ما أكثر األدوات التي تستمتع باستخدامها؟

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

Cell phone تطبيق التليفون املحمول

تطبيق التليفون املحمول هو تطبيق يعمل عىل جهازك املحمول، ويتيح لك الوصول املبارش إىل برامج مختلفة، مثل الربيد 
اإللكرتوني واملراسلة الفورية وصفحات التواصل االجتماعي ومحادثات الفيديو. بعض هذه التطبيقات قد يكون مثبتًا مسبًقا 

عىل جهازك املحمول، يف حني يحتاج البعض اآلخر إىل التحميل.

Community trash problems

Messages

Search

Inbox

Contacts

My account

Great idea! My family can come.

Amir

I noticed lots of trash in the park yesterday.
I plan to go on Saturday and pick up the trash.
Is anyone available to help me?

Me

Exit Start typing.... Send

Now chatting....

Amira

Anya

Verity

Polly

Stuart

Alejandro

غرف الدردشة Chat rooms: تسمح 
 لك غرف الدردشة باالتّصال ضمن 

مجموعات، وعادة ما ترّكز غرفة 
الدردشة عىل موضوع واحد فحسب. 

عىل سبيل املثال، قد يستخدم األشخاص 
غرفة دردشة إلجراء مناقشة حول 

موضوع درايس معنّي.
األدوات الالزمة: أحد متصّفحات 

اإلنرتنت للوصول إىل اإلنرتنت أو تطبيق 
.Google Chrome® أو Internet Explorer® للتليفون املحمول مثل

االتّصال غري املتزامن

الربيد اإللكرتوني Email: يمكنك استخدام الربيد اإللكرتوني إلرسال الرسائل واستقبالها. وتَُعّد هذه 
الرسائل أكثر رسمية من الرسائل الفورية والنّصية. عىل سبيل املثال، يمكنك إرسال بريد إلكرتوني 

لتطلب من زميل لك مساعدتك عىل حّل مشكلة ما، يمكنك إرسال بريد إلكرتوني إىل معّلمك/معّلمتك 
بخصوص مرشوع مدريس. ويمكنك أيًضا استخدام الربيد اإللكرتوني للتواصل مع هيئة حكومية أو مع 

أحد املسئولني.

األدوات الالزمة: أحد متصّفحات اإلنرتنت للوصول إىل موقع الربيد اإللكرتوني أو تطبيق الربيد 
اإللكرتوني عىل جهازك املحمول.



٢٤

لنتعلَّْم من 
الدرس ٤ التواصل عبر اإلنترنتخالل التطبيق

٢٤

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. الِحظ وأكِمل

 أكِمل الجدول. صنِّف أنواع االتّصال باإلنرتنت املختلفة يف العمود املناِسب.

غرفة الدردشة   الربيد اإللكرتوني

املراسلة الفورية   محادثة الفيديو

االتّصال غري املتزامن االتّصال املتزامن

 

 

 

 

 

 

 

 

٢. الِحظ واكتب

 الِحظ الجدول يف التمرين ١. كيف يمكن أن يساعدك كّل نوع من أنواع االتّصال عىل مشاركة آرائك 
وأفكارك ومشاعرك مع اآلخرين؟ قدِّم أمثلة عىل املواقف التي يمكنك فيها استخدام كّل منها.

الربيد اإللكرتونيغرفة الدردشة
 

 

 

 

محادثة الفيديواملراسلة الفورية
 

 

 

 



٢٥٢٥

التفكري الناقد

٣. فكِّر وأِجب

 ما الذي يعاِدل كالٍّ من السيناريوهات التالية يف العالم الرقمي؟ اِخرت من بني أنواع االتّصال عرب 
اإلنرتنت التي تعّلمتها يف هذا الدرس، وارشح اختياراتك. (مالحظة: قد يكون هناك أكثر من نوع 

واحد مناِسب.)
 الحصول عىل مساعدة فورية:  

 

 اإلبالغ رسميٍّا عن جريمة ما:  
 

 مساعدة أحد الجريان يف األعمال املنزلية:  
 

 العثور عىل حيوان أليف مفقود:  
 

 مواساة شخص ما:  
 

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٤. فكِّر وأِجب

١.  ما التطبيق عىل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف املحمول املفّضل لديك؟ وملاذا؟
 
 
 
 
 
 

٢.  اُكتب كيف استخدمت كّل نوع من أنواع االتّصال عرب اإلنرتنت الواردة يف هذا الدرس أو كيف 
ستستخدمها.

 
 
 
 
 
 
 
 



٢٦

الدرس ٥ كيفية استخدام االتّصال اإللكتروني

٢٦

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش آداب استخدام االتّصال اإللكرتوني.• 

أرشح كيفية استخدام االتّصال اإللكرتوني.• 

أستخدم بعض األدوات الرقمية للتواصل مع اآلخرين.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف تُظهر التزامك باآلداب املناِسبة عند التواصل عرب اإلنرتنت؟

لنتعلَّْم

كيفية استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت للتواصل

إجراء محادثات الفيديو 

لبدء محادثة فيديو؛ يمكنك إنشاء رابط وإرساله إىل املشارك (أو املشاركني). وإذا رغبت يف االنضمام 
إىل محادثة ما، فعليك أن تنقر عىل الرابط الخاّص بها وتنتظر حتّى يتّم "السماح لك بالدخول" من 
ِقبَل الشخص الذي بدأ املحادثة. كما يمكنك الرّد عىل املحادثة بالضغط عىل أيقونة الهاتف/الفيديو.

 تأكَّْد من تشغيل امليكروفون والكامريا. يف بعض األحيان، قد يغلق الشخص املسئول عن 
املحادثة ميكروفونات األشخاص اآلخرين. ويمكنك أنت أيًضا غلق صوت امليكروفون أو 

إيقاف تشغيل الكامريا وقتما تشاء.

إذا كانت الكامريا قيد التشغيل، فسيتمّكن أّي شخص مشارك يف املحادثة من رؤيتك؛ لذلك، ارتِد 
مالبس مناِسبة، وترصَّف كما لو كنت موجوًدا يف مكان عاّم. تحدَّث عندما يأتي دورك، وتأكَّْد من عدم 

وجود أي يشء يف الخلفية يشري إىل عنوانك أو أي معلومات شخصية ال تود مشاركتها.وجود أّي يشء يف الخلفية يشري إىل عنوانك أو أّي معلومات شخصية ال توّد مشاركتها.



٢٧

لنستكِشْف

راِجع إجابتك عن سؤال «لنستكِشْف» يف الدرس الرابع. اُكتب رسالة إلكرتونية إىل معّلمك ملناقشة 
القضية املجتمعية التي تهّمك. اِرشح ملعّلمك سبب اهتمامك الكبري بهذه القضية.

لنراِجْع

١.  اِرشح العوامل املهّمة التي يجب مراعاتها عند استخدام كّل نوع من أنواع أدوات تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت السابق ذكرها.

ملاذا تعتقد أّن آداب السلوك جزء مهّم من التواصل الناجح عرب اإلنرتنت؟  .٢

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

غرف الدردشة 

يف غرفة الدردشة، يمكنك ببساطة كتابة تعليقك وإرساله، كما يمكنك الرّد عىل الرسائل. وقد يرّد 
بعض املشاركني عىل رسالتك أيًضا. ولكن تذكَّْر أّن أّي شخص لديه حّق الوصول إىل غرفة الدردشة 

سيكون قادًرا عىل قراءة رسائلك؛ لذلك، ُكن مهّذبًا ومفيًدا وإيجابيٍّا.

املراَسلة الفورية 

اِضغط عىل اسم الشخص الذي ترغب يف الدردشة معه، ثّم اكتب رسالتك، وانقر عىل أيقونة 
"إرسال". تَُعّد املراَسلة الفورية وسيلة ممتعة وغري رسمية للتواصل. ويمكنك استخدام عبارات 

قصرية بدًال من الجمل الكاملة، باإلضافة إىل الرموز والصور للتواصل. لكن من املهّم التحّيل باألخالق 
يف التعامل مع اآلخرين.

الربيد اإللكرتوني 

من الشائع استخدام رسائل الربيد اإللكرتوني يف املواقف األكثر رسمية، مثل إنشاء حساب عىل 
بنك املعرفة املرصي أو مراَسلة معّلمك. إلرسال بريد إلكرتوني إىل شخص ما، اُكتب عنوان بريده 
اإللكرتوني يف خانة "إىل: to". ثّم قدِّم معلومات واضحة عن موضوع الرسالة يف سطر املوضوع 

.subject

عند كتابة رسالة بريد إلكرتوني، تأكَّْد من استخدام القواعد النحوية الصحيحة. ُكن مهذبًا وواضًحا، 
واستخِدم عبارات التحيّة والختام. وإذا كنت ترسل مرفقات، فتأكَّْد من أّن املعلومات التي ترسلها آمنة 

ودقيقة.



الدرس ٥ كيفية استخدام االتّصال اإللكتروني

٢٨

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. الِحظ واكتب

اِقرأ واكتب الردود. تأكَّْد من مراعاة نوع االتّصال عرب اإلنرتنت واستخدام آداب السلوك املناِسبة.

١.  أنت عضو يف غرفة دردشة خاّصة 
بالفصل. طلب املعّلم منك ومن زمالئك 

يف الفصل طرح أفكار لحملة جمع 
تربّعات للمرىض. فشاركت سارة 

اقرتاًحا: بيع املخبوزات، بما فيها قوالب 
الحلوى والكعك اللذيذ. لكنّك تفّضل 

جمع التربّعات بطريقة ال تتضّمن 
األطعمة غري الصّحية. شاِرك تعليقك، 

وتأكَّْد من إضافة اسم امُلستخِدم 
الخاّص بك.

٢.  يرسل إليك أحد أصدقائك رسالة 
فورية لدعوتك لزيارته. لكنّك تشعر 

بالتعب الشديد، وعليك القيام بواجباتك 
ا فوريٍّا. املنزلية. أرِسل إليه ردٍّ

َلِعب األدوار

٢. شاِرك يف محادثة فيديو

 اِعمل مع اثنني من زمالئك يف الفصل. اِفِرتض أنّك تستخدم جهاز التليفون املحمول أو الكمبيوتر 
وتُجري محادثة فيديو معهما. تذكَّروا أن تتبادلوا األدوار يف التحّدث.

ناِقش أحد املوضوعات التالية:

• األطعمة املفّضلة لديك

• قضية تهّمك متعّلقة باملجتمع أو باملدرسة

• الفريق الريايض املفّضل لديك

• الربنامج التلفزيوني املفّضل لديك 

sara_ahmed

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق



٣. فكِّر وناِقش

 بعد االنتهاء من َلِعب األدوار، اِرشح نقاط القّوة التي شعرت أنّك تتمتّع بها أثناء املحادثة. ثّم ارشح 
ما الذي كان بإمكانك فعله بشكل أفضل. كيف يمكنك أن تتحّسن؟

٤. اُكتب بريًدا إلكرتونيٍّا

اِستخِدم مالحظاتك لكتابة رسالة بريد إلكرتوني إىل معّلمك لتخربه عن تجربتك.

رسالة جديدة

إرسال

إىل

املوضوع

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٥. فكِّر وأِجب

 أّي من املوضوعات التالية ترتاح لنرشها عرب اإلنرتنت؟ وأّي منها تفّضل عدم نرشها؟ اِرشح السبب. 
(أِضف اختياراتك الخاّصة.)

• الرياضة

• الرتفيه

• الطعام

• آراؤك بخصوص املجتمع

• آراؤك بخصوص املدرسة

• إنجازاتك

• أُرستك/أصدقاؤك
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٣٠

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح الهدف من بيئات التعلُّم عرب اإلنرتنت.• 

أناقش مصادر التعلُّم عرب اإلنرتنت.• 

أتناول أسئلة مرتبطة بموضوعات دراسية أخرى.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف ساعدتك أدوات التعلُّم عرب اإلنرتنت يف التعّرف إىل موضوع معنّي؟ قدِّم أمثلة.

لنتعلَّْم 

 Online learningOnline learning بيئات التعلُّم عبر اإلنترنت
environmentsenvironments

تسمح بيئات التعلُّم عرب اإلنرتنت مثل ®Edmodo، للمعّلمني والتالميذ بالتواصل بعضهم مع بعض 
بغّض النظر عن مكان وجودهم. ويمكن للمعّلمني تقديم دروس افرتاضية وتحميل االختبارات 

والواجبات املنزلية ليتمّكن التالميذ من الوصول إليها. كما يمكن للتالميذ التواصل مع معّلميهم ونرش 
املهاّم الدراسية عند إكمالها.

 Online learningOnline learning مصادر التعلُّم عبر اإلنترنت
sourcessources

ثّمة العديد من مصادر التعلُّم عرب اإلنرتنت يمكن أن تساعدك يف التعّرف إىل موضوعات مختلفة. ستجد 
يف الصفحة املقابلة أمثلة عىل بعضها.

٣٠

الدرس ٦ بيئات التعلُّم عبر اإلنترنت ومصادره

صفحة رقمية عىل بنك املعرفة املرصي



٣١

ناشيونال جيوجرافيك كيدز

مصدر شائع عىل اإلنرتنت يمّكن األطفال 
من العثور عىل معلومات عن موضوعات 
متنّوعة، بما يف ذلك الحيوانات، والعلوم، 

والتاريخ، والجغرافيا.

Vlaby ڤالبي

منّصة معامل افرتاضية تمّكن التالميذ واملعّلمني 
من إجراء تجارب معملية يف بيئة تفاعلية. فهي 
ليست غنيّة باملعلومات فحسب، بل إنّها ممتعة 

أيًضا!

م خرائط تفاعيل مصمِّ

 Mapmaker م الخرائط التفاعيل خاّصية تفاعلية مميّزة تقّدمها ناشيونال جيوجرافيك. يوّفر مصمِّ
Interactive أدوات رسم الخرائط عرب اإلنرتنت للتالميذ واملعّلمني، ويسمح باستخدام موضوعات 

وبيانات وأدوات متعّلقة بالخرائط.

بنك املعرفة املرصي

املكتبة اإللكرتونية األوىل يف مرص التي تحوي مصادر حول موضوعات متنوّعة. تمّكنك من البحث 
واالّطالع عىل املوضوعات املختلفة واملقاالت الرقمية ومقاطع الفيديو بمجّرد الضغط عليها.

م الخرائط  تَُعّد األدوات الرقمية املوثوقة عرب اإلنرتنت مصادر معلومات ال تُقدَّر بثمن. ويَُعّد، موقع مصمِّ
التفاعيل من املواقع اآلمنة للبحث وجمع البيانات.

لنستكِشْف

فكِّر يف أسئلة حول موضوع ترغب يف البحث فيه. إليك بعض املوضوعات التي يمكنك تناولها:

الدراسات االجتماعية: مرص القديمة• 

املهارات املهنية: املهارات الرقمية الالزمة ملختلف املهن• 

العلوم: اكتشاف علمي مهّم• 

اُكتب أسئلتك يف دفرت مالحظاتك. وبعد ذلك، تناَقش مع أحد زمالئك حول مصادر التعلُّم عرب اإلنرتنت 
التي قد تساعدك عىل إجراء بحثك.

لنراِجْع

١.  ناِقش الهدف من بيئات التعلُّم عرب اإلنرتنت.

٢.  هل استخدمت أيٍّا من مصادر التعلُّم عرب اإلنرتنت التي وردت يف هذا الدرس؟ اِرشح هذا املصدر 
(أو املصادر) وطرق استخدامك له. أّي مصدر للتعلُّم عرب اإلنرتنت يثري اهتمامك أكثر؟ وملاذا؟

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."



٣٢

الدرس ٦ بيئات التعلُّم عبر اإلنترنت ومصادره لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. فكِّر وأِجب

إذا كنت تلميذًا يف بيئة التعلُّم عرب اإلنرتنت، اُكتب ما أعجبك فيها.

 

 

 

 

٢. الِحظ واكتب

 أكِمل الجدول. الِحظ مصادر التعلُّم عرب اإلنرتنت. اِخرت املصدر الذي ستستخدمه إلنجاز ما ييل:

إجراء تجربة علمية  دراسة املناظر الطبيعية يف مرص

القراءة عن األهرامات املرصية  تعلُّم كيفية إعداد وجبة الكرشي اللذيذة

دراسة قضايا املناخ يف مختلف البلدان  إكمال نشاط يف املعمل

 
 

بنك املعرفة املرصي

 
 

Vlaby ڤالبي

 
 

ناشيونال جيوجرافيك كيدز

 
 

م الخرائط التفاعيل مصمِّ

 قاِرن إجاباتك مع زمالئك يف الفصل. إذا كانت لديك إجابات مختلفة، فارشح سبب اعتقادك بأّن 
إجابتك هي األفضل.



٣٣

التكامل بني املواّد

٣. فكِّر واكتب

 يف الدرسني السابع والثامن، ستُجري بحثًا رقميٍّا، وستقدِّم نتائجك باستخدام أدوات عرب اإلنرتنت. 
اُنظر إىل األسئلة التي اخرتتها يف قسم «لنستكِشْف» يف صفحة ٣١ وفكِّر يف املصادر عرب اإلنرتنت 

التي ناقشتها مع أحد الزمالء. نظِّم مالحظاتك هنا للتحضري.

املوضوع املختار:  

سبب اختياري هذا املوضوع:
 
 
 

أسئلة أوّد أن أطرحها:
 
 
 

مصادر التعلُّم عرب اإلنرتنت التي سأستخدمها:
 
 
 

سبب اختياري هذه املصادر عرب اإلنرتنت:
 
 
 

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 

٤. فكِّر وأِجب

 يف املحور األّول من الفصل الدرايس األّول، تعّلمت كيفية جمع املعلومات وتقديم نتائجك باستخدام 
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت. ويف املحور الثاني من الفصل الدرايس األّول، تعّلمت كيفية 

إجراء بحث رقمي. كيف ساعدك ما تعّلمته يف إنجاز بحثك حول محتوى الوسائط املتعّددة؟ 
 
 
 
 
 
 



٣٤

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش املصادر املوثوقة وغري املوثوقة عىل اإلنرتنت.• 

أرشح كيفية التخطيط للبحث الرقمي وإجرائه.• 

أناقش كيفية جمع املعلومات وتقديمها باستخدام • 
املصادر عىل اإلنرتنت.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

فكِّر فيما تعرفه ُمسبًقا عن اختيار املصادر عىل اإلنرتنت. ما أنواع املصادر التي تهدف إىل استخدامها 
يف البحث الرقمي؟ ما أنواع املصادر التي ستتجنّبها؟ اِرشح السبب.

٣٤

الدرس ۷ خطّة للبحث الرقمي

لنتعلَّْم

إجراء بحث رقمي للحصول عىل محتوى موثوق

من املهّم التخطيط قبل إجراء أّي بحث رقمي. سيساعدك التخطيط عىل تركيز بحثك عىل املعلومات 
التي تحاول جمعها.

١.  اِخرت موضوع بحثك. فكِّر: ماذا تعرف عن 
املوضوع؟ ما النقاط اإلضافية التي تريد أن 

تتعّلمها عنه؟ دوِّن بعض املالحظات.

٢.  اِخرت أنواع املصادر اإللكرتونية التي 
ستستخدمها. تذكَّر أنّه يمكن للبحث 

الرقمي أن يتضّمن مصادر كالتسجيالت 
الصوتية ومقاطع الفيديو والصور، 
وليس فقط مصادر نّصية. يمكنك 

استشارة معّلمك أو أحد والديك أو أمني 
مكتبة املدرسة حول املصادر التي يصلُح 

استخدامها يف بحثك.

٣.  اِستِعّد لتقييم أنواع املصادر التي اخرتتها. 
هل هي موثوقة أم غري موثوقة؟



٣٥

لنستكِشْف

أْجِر بحثًا رقميٍّا للحصول عىل إجابات عن األسئلة التي وضعتها يف قسم «لنستكِشْف» يف الدرس 
السادس. دوِّن مالحظات أثناء إجراء بحثك.

 

لنراِجْع

١.  قدِّم مثاًال عىل مصدر رقمي موثوق، وارشح سبب كونه موثوًقا. ثّم قدِّم مثاًال عىل مصدر رقمي 
غري موثوق، وارشح سبب كونه غري موثوق.

٢.  ناِقش كيف خّططت لبحثك الرقمي وأجريته.

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

أثناء إجرائك البحث الرقمي، اِحرص عىل 
الرتكيز عىل املوضوع الذي تبحث عنه فقط. وعند 

عثورك عىل معلومات قد تجيب عن أسئلتك، قيِّمها. 
هل هي موثوقة؟

وبعد أن تقّرر أّن املعلومات موثوقة، دوِّن 
مالحظات مفّصلة ودقيقة عنها. اِحرص عىل أن 
تكتب ما ستستخدمه من ماّدة املصدر. ال تنَس 

ذكر املصدر يف مالحظاتك؛ لكي تتمّكن من توثيقه 
يف تقريرك.

تنظيم تقريرك وكتابته

بعد انتهائك من البحث عرب اإلنرتنت، اِجمع مالحظاتك واملعلومات املوثوقة.

اِستخِدم مالحظاتك لكتابة مخطَّط. سيساعدك ذلك عىل تقديم املعلومات يف تقريرك بطريقة منطقية.

كتابة مخطَّط:

عىل املخطَّط أن يتضّمن األجزاء التالية:

مقّدمة تعرض موضوع التقرير.• 

فقرات داعمة تقّدم املعلومات.• 

خاتمة أو أفكاًرا نهائية حول املعلومات التي قّدمتها.• 

مصادر غري موثوقة:

قد تجد معلومات صحيحة عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، مثل فيسبوك ومواقع الويكي واملدوَّنات، 

ولكن من املحتمل أيًضا أن تجد معلومات مليئة 
باآلراء واألخطاء وحتّى األكاذيب. لذلك، عليك الحذر 
عند استخدام املعلومات التي تجدها يف هذه األنواع 

من املصادر.

مصادر موثوقة:

املصادر املوثوقة هي مقاالت أو معلومات كتبها خرباء 
وتحّققوا من صّحتها. تُقدَّم املعلومات يف هذه املصادر 

بطريقة احرتافية وتُكتب بعناية، كما تِقّل فيها 
األخطاء النحوية واإلمالئية.



٣٦

الدرس ۷ خطّة للبحث الرقمي لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

اِبحث عن املعرفة

١. اُنظر واكتب

 راِجع مالحظاتك يف صفحة ٣٥، ثّم اكتب املصادر أدناه. اُذكر جميع املعلومات الرضورية.

المصادر:
 
 
 
 
 
 

مثال: لقد وجدت هذه املعلومات يف بنك املعرفة املرصي، يف كتاب بعنوان
«الهرم األكرب وأبو الهول» للكاتب عشم بسادة، نرشته سلسلة كتب الفراشة.

٢. اُكتب مخطًَّطا

 اِستخِدم مالحظاتك حول بحثك الذي أجريته إلنشاء مخّططك الذي يساعدك يف كتابة تقريرك.

املقّدمة: 

 
 
 

القسم ١:

 
 
 

القسم ٢:

 
 
 

القسم ٣:

الخاتمة: 



٣٧

٣. اُكتب تقريرك

 اِستخِدم مخطَّطك لكتابة تقريرك. راِجع الخطوات الواردة يف صفحة ٣٤، واحرص عىل ذكر 
املصادر التي تستخدمها.

رسالة جديدة

إرسال

إىل

املوضوع

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٤. فكِّر وأِجب

١.  كيف تأّكدت من أّن املصادر التي استخدمتها أثناء إجراء بحثك الرقمي موثوق منها؟ هل 
صادفت أّي مصادر اعتربتها غري موثوق منها؟ اُذكرها.

 
 
 

٢.  يف رأيك، كيف ساعدك مخطَّطك يف إعدادك لكتابة تقريرك؟
 
 
 

٣.  كيف يمكنك نرش تقريرك أو مشاركته عرب اإلنرتنت؟
 
 
 



٣٨٣٣٨٨٨

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش مع املعّلمني والزمالء، استخدام االتّصال • 
املتزامن وغري املتزامن.

أتواصل مع اآلخرين باستخدام األدوات الرقمية.• 

أناقش كيفية اإلعالن عن النتائج باستخدام • 
األدوات الرقمية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

فكِّر يف النتائج التي توّصلت إليها من البحث الرقمي الذي أجريته يف الدرس ٧.

كيف يمكنك تقديم هذه املعلومات إىل معّلمك باستخدام األدوات الرقمية املناِسبة؟

لنتعلَّْم

تسمح لنا شبكة اإلنرتنت بالتواصل بشكل متزامن. وهذا أمر رائع: يمكننا إرسال «كّل سنة وأنت 
طيّب» رسيًعا، وإجراء محادثات لالطمئنان عىل األشخاص الذين يعيشون بعيًدا عنّا. لكن ليس التواصل 

املتزامن أمر جيّد دائًما. فأحيانًا علينا أن نمنح أنفسنا أو اآلخرين الذين نتواصل معهم وقتًا كافيًا 
للتفكري يف املعلومات التي أرسلناها، أسئلتنا أو إجاباتهم. لذلك من املهّم معرفة متى نستخدم كّل نوع 

من التواصل.

الدرس ۸ االتّصال المتزامن وغير المتزامن

٣٨



٣٩

يكون االتّصال املتزامن مناِسبًا:

بني األصدقاء أو أفراد األُرسة املقّربني.• 

عندما تكون املعلومات ملّحة أو بحاجة إىل أن تُنَقل برسعة.• 

عندما تدور املعلومات حول مسائل من الحياة اليومية.• 

عندما ال تحتاج اإلجابة إىل الكثري من التفكري والتحضري.• 

يكون االتّصال غري املتزامن مناِسبًا:

بني األشخاص الذين ال يعرفون بعضهم بعًضا جيًّدا.• 

عندما تكون املعلومات مهّمة لكن غري ملّحة.• 

عندما تدور املعلومات حول موضوعات حّساسة أو معّقدة.• 

عندما تحتاج اإلجابة إىل التفكري والتحضري.• 

تذكَّْر أّن بيئات التعلُّم عرب اإلنرتنت تتضّمن وسائل االتّصال املتزامن وغري املتزامن.
اِخرت األداة املناِسبة لكّل موقف.

ن
م
ري املتزا

غ
ّصال 

الت
ا

ن
م
ّصال املتزا

الت
ا

لنستكِشْف

اِرِجع إىل التقرير الذي كتبته يف الدرس السابع، صفحة ٣٧ . كيف تتشارك نتائجك مع معّلمك؟ هل

تستخدم أداة رقمية متزامنة أوغري متزامنة؟

لنراِجْع

١.  ناِقش أمثلة عن املواقف التي قد تفّضل فيها استخدام طرق االتّصال املتزامن أو غري املتزامن 
مع معّلميك وزمالئك يف الفصل.

٢.  ناِقش األدوات الرقمية التي استخدمتها إلرسال نتائج البحث الرقمي إىل معّلمك. 
هل استخدمت نوًعا من أنواع االتّصال االتّصال املتزامن أم غري املتزامن؟ اِرشح اختيارك.

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."



٤٠

الدرس ۸  االتّصال المتزامن وغير 
المتزامن

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

املهارات الحياتية

١. فكِّر وأِجب

 لقد شاركت للتّو نتائجك مع معّلمك باستخدام األدوات الرقمية. اِخرت هذه املّرة، صديًقا أو زميًال يف 

الفصل أو أحد أفراد أُرستك لتشارك معه نتائجك. أِجب عن األسئلة اآلتية لالستعداد.

١.  من اخرتت؟

 

٢.  ما أداة االتّصال التي ستستخدمها لتشارك نتائجك؟ علِّل إجابتك.

 
 
 

٣.  هل أداة االتّصال التي اخرتتها متزامنة أم غري متزامنة؟ اِرشح كيف عرفت ذلك.

 
 
 

٤.  هل تستخدم أسلوب التعبري نفسه عندما تشارك نتائجك مع معّلمك؟ اِرشح.

 
 
 
 

٥.  هل لديك أّي أسئلة حول كيفية اختيار طريقة االتّصال املناِسبة بحسب الجمهور الذي اخرتته؟ 
اُكتبها هنا. اُطلب املساعدة من معّلمك أو ويلّ أمرك.

 
 
 
 
 



٢. دوِّن املالحظات

 الِحظ هذه املواقف وقرِّر ما إذا ستستخدم أدوات متزامنة أو غري متزامنة لكّل منها. دوِّن املالحظات 
حول خياراتك.

• إعطاء خرب عاجل يحتاج إىل تّرصف رسيع.

• رشح سبب عدم تمّكنك من زيارة صديقك، لكي يفهم أسباب عدم زيارتك له.

• سؤال صديقك إذا كان متوّفًرا غًدا بعد الظُّهر.

• الطلب من شخص تعرفه أن يرسل إليك صورة.

• سؤال والدتك أّي من األغراض تريد رشاءه من املتجر.

• إرسال تمنّيات يف إحدى املناسبات، كأعياد امليالد.

• سؤال شخص سيزورك إذا كان باستطاعته أكل نوع معنّي من الطعام.

• طرح سؤال تتضّمن إجابته معلومات معّقدة.

• إرسال رسالة إىل شخص مشغول بالدراسة، أو متواجد يف املدرسة، أو يف العمل.

• اإلجابة عن رسالة خّطية أو إلكرتونية من معّلمك.

• إرسال رسالة إىل معّلم ال تعرفه جيًّدا.

٣. شاِرك نتائجك

ناِقش نتائجك مع الشخص الذي اخرتته.

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٤. فكِّر وأِجب

 لقد شاركت نتائج بحث رقمي.

١.  قاِرن بني طريقة مشاركتك نتائجك مع معّلمك وطريقة مشاركتك لها مع شخص من 
ح ذلك. اختيارك. وضِّ

 
 
 
 

٢.  ما الذي قد تفعله بطريقة مختلفة يف املّرة القادمة؟ علِّل إجابتك.

 
 
 

٤١



٤٢

مراجعة املحور الثالث

املفردات

١. اُكتب وقاِرن

اُكتب جملة لكّل من أزواج العبارات التالية لترشح الرابط بينهما، ثّم قاِرن بني جملك وجمل زميل لك.

االتّصال غري املتزامن االتّصال املتزامن و    .١

 

التحيُّز املصدر غري املوثوق و    .٢

 

البصمة الرقمية املواطنة الرقمية و    .٣

 

أسئلة املراجعة

٢. اِقرأ وأِجب

١. اُذكر فكرتني لحماية بصمتك الرقمية.

 

٢. كيف تساعد األجهزة اللوحية التالميذ عىل التعلُّم؟

 

٣. اُذكر ثالثة أمثلة عىل االتّصال املتزامن.

 

٤. اُذكر ثالثة أمثلة عىل االتّصال غري املتزامن.

 

٥. ِلم تُعتَرب رسائل الربيد اإللكرتوني طريقة تواصل أكثر رسمية من الرسائل الفورية؟

 

٦. اِرشح معنى بيئات التعلُّم عرب اإلنرتنت.

 

٧. أعِط مثاًال عىل مصدر موثوق ومثاًال آخر عىل مصدر غري موثوق.

 

٨. اِرشح كيفية استخدام بيئات التعلُّم عرب اإلنرتنت االتّصال املتزامن وغري املتزامن.

 

 

 



٤٣

التفكري الناقد

٣. فكِّر وأِجب

١.  كيف يمكنك استخدام االتّصال اإللكرتوني ملساعدة مجتمعك؟ 
  
 

٢.  هل تشعر بمزيد من االرتياح عند استخدام االتّصال املتزامن أم عند استخدام االتّصال غري املتزامن 
للتواصل مع اآلخرين؟ علِّل إجابتك. 

  
 

٣.  لقد أنهيت للتّو بحثًا عن موضوع يعني لك الكثري، وتريد مشاركة نتائجك مع زمالئك. أّي طريقة 
من ُطُرق االتّصال اإللكرتوني ستستخدمها ملشاركة هذه املعلومات؟ اِرشح خيارك. 

  
 

السؤال الرئييس

٤.  فكِّر وأكِمل
فكِّر يف املعلومات التي تعّلمتها يف هذا املحور. كيف تساعدك عىل فهم كيفية استخدام اإلنرتنت 

للتواصل بفّعالية؟ أكِمل الجملة بأفكارك الخاّصة.

بعد دراسة هذا املحور، أعرف أّن بإمكاني استخدام اإلنرتنت للتواصل بفّعالية، ألّن  

 

نشاط

٥. اِبحث وابتِكر وبنيِّ

 اِبتِكر معرضك الخاّص حول مصدر تعلُّم عرب اإلنرتنت تجده مثريًا لالهتمام. اِبحث عن صور أو 
لقطات شاشة لهذا املصدر أو ارسمه. ثّم َضع عناوين واكتب تعليقات توضيحية لصورك ولقطات 

نها معلومات حول ما ييل: شاشتك ورسوماتك. َضمِّ

• نوع املعلومات/األنشطة التي يحويها هذا املصدر

• كيفية عمله/كيفية إتاحته املعلومات

• كيفية مساعدته األشخاص ذوي الهمم عىل التعلُّم

• الخصائص التي تميّزه

اُدع زمالءك إىل زيارة معرضك.



٤٤

المحور
الرابع

مشروعات برمجية

السؤال الرئيسي

كيف يمكن أن تساعدنا مختلف برامج 
البرمجيات؟

صبّي يستخدم برنامج كمبيوتر لتصميم الروبوتات



٤٥

لنسلِّط الضوء عىل املحور الرابع

ستتعّلم يف هذا املحور عن أنواع الربامج التي يمكنك استخدامها بفّعالية عند 
تنفيذ مهاّمك الدراسية. وستبحث عن كيفية استخدام كّل برنامج. 

كما أنّك ستصّمم مرشوًعا رقميٍّا بسيًطا باستخدام ما تعّلمته.



٤٦

الدرس ۱ المستكشف النشط

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أِصف أنواًعا مختلفة من الربمجيات وكيفية • 
استخدامها.

أُناِقش دور التطبيقات الرقمية املتنّوعة.• 

أُحدِّد طرًقا تساعد من خاللها أدوات تكنولوجيا • 
املعلومات واالتّصاالت يف حماية الحياة الربّية.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما الذي يريد العلماء إيجاده عندما يبحثون عن الحيوانات يف الربّية؟

لنتعلَّْم

غوتام شاه هو مؤّسس منّظمة "إنرتنت أوف إليفانت" Internet of Elephants. تستخدم هذه 
املنّظمة أدوات رقمية رائدة ومبتَكرة لتعزيز العالقة بني الناس والحياة الربّية حول العالم. 

بعد أن عاش وعمل خبريًا يف مجال تقنية املعلومات يف الكثري من البلدان منها الواليات املتّحدة 
األمريكية، والهند، واألرجنتني، وكينيا، قّرر غوتام شاه استخدام مهاراته إلحداث أثر إيجابي يف الحياة 

الربّية.



٤٧

لنشاِهْد مقطع فيديو

شاِهد مقطع فيديو عن مرشوعات غوتام شاه. ما التكنولوجيا التي يستخدمها الفريق؟

لنستكِشْف

أن تكون ماهًرا يف استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، وأن تعرف كيفية استخدام 
التكنولوجيا بإبداع وإنتاجية، يوّصلك إىل مهن كثرية مثرية لالهتمام. اِبحث عن مهن مختلفة بالنقاش 

مع معّلمك ووالديك وزمالئك يف الفصل. فكِّر يف مهن تفيد املجتمع املحّيل واملجتمع كّله. أّي نوع من 
املهن يهّمك أكثر من غريه؟ علِّل إجابتك.

لنراِجْع

ما الحيوانات التي ترغب يف رؤيتها يف بيئاتها الطبيعية؟ ما الذي ترغب يف معرفته عنها؟  .١

أّي نوع من التكنولوجيا يمكنك استخدامه للحصول عىل املعلومات التي تحتاج إليها؟  .٢

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

استقال غوتام شاه عام ٢٠١٤ من عمله يف مجال تقنية املعلومات، وبدأ البحث عن طرق الستخدام 
التكنولوجيا بهدف الحفاظ عىل الحياة الربّية. الحفاظ عىل الحياة الربّية يعني حماية الحيوانات يف بيئاتها 

الطبيعية. يؤمن غوتام شاه باستخدام التكنولوجيا واأللعاب عىل اإلنرتنت إلدخال الحياة الربّية ضمن 
اهتمامات الناس اليومية. ولهذا السبب، أنشأ غوتام شاه منّظمة Internet of Elephants، التي يعمل 

فريقها مع منّظمات أخرى للحفاظ عىل الحيوانات حول العالم، ويستخدم البيانات التي يجمعها بواسطة 
نظام تحديد املواقع العاملي لتصميم ألعاب تفاعلية عىل اإلنرتنت.

تصّمم Internet of Elephants ألعابًا تليفونية فريدة، باستخدام 
تقنية الواقع املعزَّز، ومؤثّرات عرض البيانات التي تسمح للناس بالتفاعل 

مع مخلوقات رائعة. فالواقع املعزَّز يسمح لك برؤية البيئة الحقيقية 
لألشياء التي ترغب يف رؤيتها بشكل افرتايض ويقّدم لك معلومات عنها  
من خالل شاشات عرض وأجهزة رقمية معّدة لهذا الغرض. تروي هذه 

األلعاب قّصة كّل حيوان مستقّل ويمكن لّالعبني تتبّع الحياة اليومية لكّل 
حيوان.

يأمل غوتام شاه أن تكون منّظمة Internet of Elephants مبادرة 
جديدة تدفع الناس إىل االهتمام بالحياة الربّية. تمكِّنك ألعاب 

التليفون املحمول هذه من التفاعل - أينما تُكن حول 
العالم - مع حيوانات رائعة من بلدان قريبة من بلدك 

أو بعيدة عنه!



٤٨

املهارات الحياتية

١. اِقرأ وأِجب

ما التطبيقات التي تستخدمها بانتظام؟

مخطَّط املعرفة

٢. اِقرأ املصطلحات وطاِبقها بالصور املناِسبة

الواقع
املعزَّز

برامج عرض البيانات 
(مؤثّرات صوت وصورة)

ألعاب التليفون 
املحمول

الدرس ۱ المستكشف النشط



٤٩

التفكري الناقد

٣. فكِّر وأِجب

اِقرأ املواقف التالية. أّي األدوات الرقمية من التمرين رقم ٢ تُستخَدم يف كّل موقف؟

١.  ذهبت يف رحلة طويلة وممّلة، وال تريد أن تقرأ كتابًا.
 

٢.  تتعّلم يف الفصل عن النظام الشميس ، ويريد معّلمك أن تحظى بتجربة ميدانية ثريّة.
 

٣.  تحاول أن ترشح إحصاءات معّقدة، لكنّك تظّن أّن زميلك سيفهمها بشكل أفضل إن وضعتها يف 
مخطَّط.

 

٤. ناِقش هذه األسئلة ضمن مجموعات ثنائية

١.  يستخدم غوتام شاه مهاراته يف مجال تقنية املعلومات، واهتمامه باملحافظة عىل البيئة، لتصميم 

تطبيقات مسّلية وتثقيفية. ما االهتمامات األخرى التي يمكن دمجها بمهارات تقنية املعلومات 

لتصميم تطبيقات تثقيفية؟

٢.  ما االخرتاعات الجديدة التي من املمكن ظهورها يف رأيك؟

٥. فكِّر وأِجب

 تخيَّل أنّك ستصّمم تطبيًقا يستخدم نظام تحديد املواقع العاملي (GPS)، والواقع املعزَّز، وألعاب 
التليفون املحمول. أكِمل ما ييل لتصف تطبيقك وكيفية عمله.

 سأسّمي تطبيقي ...

 صّممُت هذا التطبيق لـ ...

 أصف تطبيقي بثالث كلمات هي ...

 يمكن استخدام التطبيق ...
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الدرس ۲ مهارات حّل المشكالت

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح الخطوات املتّبعة يف حّل املشكالت.• 

أناقش كيفية تقسيم املشكالت الكبرية إىل أجزاء • 
صغرية.

أحّلل مشكلة ما وأحّلها.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

فكِّر يف مشكلة واجهتها يف هاتفك أو أّي جهاز رقمي آخر. ماذا كانت املشكلة؟ هل استطعت أن 
تحّلها؟ إذا حللتها، فكيف أمكنك ذلك؟ وإذا لم تحّلها، فما الذي تعّلمته ويمكن أن يساعدك يف 

املّرة القادمة التي تواجه فيها مشكلة مماثلة؟

لنتعلَّْم

اتّخاذ خطوات لحّل مشكلة ما
تماًما كما يف حياتك اليومية، قد تواجه مشكالت، تحتاج إىل التفكري فيها وحّلها، عند استخدام 

أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت. وقد يبدو حّل مشكلة ما أمًرا صعبًا يف بعض األحيان؛ لذلك 
عليك اتّخاذ خطوات، لتجعل عملية حّل املشكالت أسهل. 

فيما ييل بعض الخطوات الشائعة التي يمكنك اتّخاذها:
تذكَّْر: يف الفصل الدرايس األّول، املحور 

األّول، الدرس السادس تعّرفت إىل بعض 
املشكالت الشائعة يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت وإىل كيفية حّلها، 
وكان حّلها يتطّلب خطوات معيّنة.
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لنستكِشْف

اِعمل يف مجموعة من أربعة أشخاص. اِقرأ املشكالت التالية واخرت إحداها.
• عدم خروج األوراق من الطابعة أثناء عملية الطباعة.

• مكّربات الصوت ال تعمل.
• صعوبة استجابة الكمبيوتر ألوامر املستخدم.

ثّم ناِقش كيفية حّلها.

لنراِجْع

١.  كيف يمكن أن يساعدك تقسيم مشكلة كبرية إىل أجزاء صغرية يف حّلها؟ 
كيف ساعدك العمل ضمن مجموعة يف حّل املشكلة الواردة يف قسم «لنستكِشْف»؟  .٢

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

١.  بناء فرضية: الفرضية هي تخمني علمي حول كيفية حدوث األشياء. هي محاولة لإلجابة عن سؤالك 
بتفسري يمكن اختباره.

٢.  اِختِرب فرضيتك: ال تنجز أّي اختبار يعّرضك للخطر.

٣.  هل نجح اختبارك؟ ما من مشكلة إذا لم ينجح، فنحن نتعّلم من أخطائنا. ماذا تعّلمت؟ كيف 
سيساعدك ذلك عىل بناء فرضيتك التالية؟

تقسيم المشكالت إلى أجزاء صغيرة
قد يكون بعض مشكالت تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت أكثر تعقيًدا من غريه. اِعمل عىل تقسيم 

هذه املشكالت إىل أجزاء صغرية وحّلها تدريجيٍّا.

اِقرأ هذه املشكلة من عاَلم الواقع:

طلب منك معّلمك املساعدة يف تنظيم رحلة للفصل.

يف البداية، قد تبدو املهّمة املوّكلة إليك صعبة للغاية. ولكن إذا 
قّسمتها إىل عّدة مهاّم صغرية، فستصبح أسهل:

قرِّر وجهة الرحلة.• 

حدِّد تاريخ الرحلة وتوقيتها.• 

اِسأل عن سعر الرحلة لكّل تلميذ.• 

حدِّد كيفية وصولك مع زمالئك إىل الوجهة.• 

حدِّد األغراض التي عىل التالميذ إحضارها معهم.• 

َضع قائمة بالقواعد التي يجب اتّباعها يوم الرحلة.• 

مها كما قّسمت املشكلة من  عند حّل مشكالت أكرب يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، قسِّ
عالم الواقع أعاله. أنِجز األجزاء التي بإمكانك حّلها، خطوة صغرية تلو األخرى، هادًفا إىل حّل املشكلة 

الكربى.

مالحظة: إذا كان معك مجموعة من 
األشخاص يساعدونك يف حّل مشكلة 
ص لكّل منهم جزًءا من  كربى، فخصِّ

أجزائها الصغرى ليحّله.
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لنتعلَّْم من 
الدرس ۲ مهارات حّل المشكالتخالل التطبيق

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. اِقرأ وأِجب

أِجب عن األسئلة.

المشكلة: كتابة ورقة بحث / تقرير حول موضوع درايس.
فكِّر يف طرق مختلفة تنجز فيها املهّمة املطلوبة منك.

هل لديك كمبيوتًرا يف املنزل؟ كّال  .١

هل يف املدرسة كمبيوتر؟ نعم  .٢

هل بإمكانك استخدام برنامج معاِلج الكلمات؟ نعم  .٣

٤.  هل تعرف كيف تنّسق الجمل عىل برنامج معاِلج الكلمات Word؟ كّال

هل يف حقيبتك أوراق وأقالم تلوين؟ نعم  .٥

٦.  هل بإمكانك استخدام األوراق وأقالم التلوين لكتابة بحثك؟ نعم

١.  اِرشح كيف تمثّل الخطوات أعاله اسرتاتيجية املحاولة والخطأ.
 
 
 
 

٢.  اُكتب عن موقف استخدمت فيه اسرتاتيجية املحاولة والخطأ لحّل مشكلة ما.
 
 
 
 

ا من عملية حّل املشكالت؟ ٣.  يف رأيك، ملاذا تَُعّد اسرتاتيجية املحاولة والخطأ جزًءا مهمٍّ
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٢. فكِّر وأِجب

اُنظر إىل الخطوات التالية، ثّم رتِّبها ترتيبًا مناِسبًا.

املشكلة: توّد أن تستكشف سبب عدم استجابة برنامج معاِلج الكلمات Word للكتابة 
 التأكُّد من توصيل كابل لوحة املفاتيح ىف املكان الصحيح.

 تشغيل جهاز الكمبيوتر.
 االستعانة بمعّلمك ملساعدتك ىف حّل املشكلة.

.Word كتابة بعض الحروف عىل صفحة برنامج معاِلج الكلمات 
.Word فتح برنامج معاِلج الكلمات 

 تجربة لوحة مفاتيح أخرى (إن وجدت) وتوصيلها باملكان الصحيح.

قاِرن إجابتك بإجابة أحد زمالئك يف الفصل. هل وضعتما الخطوات بالرتتيب نفسه؟

٣. فكِّر واكتب
توّد مشاهدة فيلم يف السينما مع صديقك املقّرب، نظِّم الرحلة.

 

 

 

التعاُون

٤. اِقرأ وناِقش واكتب

 اِعمل مع أحد زمالئك يف الفصل. فكِّرا يف مهّمة تؤّديانها يوميٍّا، ثّم قّسما املهّمة إىل خطوات. فيما ييل 
بعض األمثلة (أو اقرتحا مهّمة خاّصة بكما):

• االستعداد للمدرسة.   • إعداد وجبة طعام.   • غسل املالبس.

 

 

 

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٥. فكِّر وأِجب
 فكِّر يف مشكلة شائعة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت نجحت يف حّلها. اُذكر بالتفصيل 

ا بك. الخطوات التي اتّخذتها لحّل املشكلة. اِستخِدم مثاًال مّما ييل، أو اقِرتح مثاًال خاصٍّ

• بطء جهازك.   • عدم وجود اتّصال باإلنرتنت.
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الدرس ۳ تقديم المعلومات

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش أفضل طريقة لتقديم املعلومات لآلخرين.• 

أرشح االحتياجات الرقمية التي تتطّلبها • 
املرشوعات البسيطة.

أناقش بعض مفاهيم التصميم األساسية.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

فكِّر يف العروض التقديمية التي قّدمها معّلموك وزمالؤك يف الفصل. أّي عرض استمتعت به بشكل 
خاّص؟ ما الذي جذب انتباهك يف العرض؟ فكِّر يف املرئيات (النصوص املكتوبة، الصور الثابتة، الصور 

املتحّركة، مقاطع الفيديو).

لنتعلَّْم

تقديم املعلومات: األدوات الرقمية

عندما تقّدم املعلومات، فكِّر يف األدوات الرقمية التي ستحتاج إليها لتقديمها بشكل أفضل.

لنفرتض مثًال، أنّه ُطلب منك تصميم ملصق رقمي أو لوحة إعالنية رقمية. ستحتاج إىل استخدام برنامج 
يسمح لك بتصميمهما. يتضّمن برنامج (Microsoft 365) خيارات مختلفة، منها: برنامج العروض 

 .(Publisher®) وبرنامج النرش املكتبي (Word®) ومعاِلج الكلمات (PowerPoint®) التقديمية

للوصول إىل حزمة Microsoft 365، ستحتاج إىل جهاز رقمي يتحّمل الربنامج. وعليك التأكُّد من أّن 
جهاز الكمبيوتر الخاّص بك ُمحدَّث ليتحّمل الربنامج الذي يتّم تنزيله.
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املفاهيم الرقمية التي يجب أخذها يف االعتبار

عند تصميم ملصقك أو لوحتك اإلعالنية، فكِّر يف املفاهيم الرقمية التالية:

الهوامش

نوع الخطّ وحجمه

الهامش هو مقدار املساحة بني أطراف امللصق أو اللوحة اإلعالنية ومحتواه، ومن املهّم ترك هذه املساحة 

ا من األطراف، فسيبدو امللصق أو اللوحة اإلعالنية مكتظٍّا. وال يُعترب ذلك  فارغة. إذا أضفت محتوى قريبًا جدٍّ

جّذابًا من الناحية البرصية، إذ سيجعل امُلشاهد يشعر وكأنّه مزدحم باملعلومات. ولذلك، سيساعدك وجود 

م جيًّدا. هامش ثابت، مثل ٢٥ ملم، يف إنشاء ملصق ُمصمَّ

عند تقديم ملصق أو لوحة إعالنية، يجب أن يتمّكن جمهورك من رؤية معلوماتك بسهولة. إذا اخرتت حجم 

ا، فسيضطّر جمهورك إىل بذل جهد كبري ملحاولة قراءة املعلومات. وإذا اخرتت حجم خّط كبريًا  خّط صغريًا جدٍّ

ا، فستضطّر إىل اختصار املعلومات التي تشاركها. لذلك، تأكَّْد دائًما من اختيار حجم خّط تَسُهل قراءته.  جدٍّ

هناك مجموعة من أنواع الخطوط التي يمكنك االختيار من بينها، ولكن عليك مراعاة الجمهور الذي يشاهد 

مرشوعك. ففي بعض األحيان، البساطة هي الخيار األفضل، إذ إّن الخّط املعّقد يشتّت االنتباه وتَصُعب قراءته.

األلوان
اِخرت األلوان التي تساعدك عىل إيصال رسالتك. يمكنك استخدام األلوان، فتناغم األلوان يلفت النظر.

ملحوظة: من األفضل عدم استخدام أكثر من ثالثة ألوان يف امللصق، وأخذ لون الخلفية يف االعتبار عند اختيار 

لون الخّط.

من الشائع استخدام الصور يف امللصقات أو اللوحات اإلعالنية. عىل الصور أن تتناسب مع املحتوى الذي تشاركه. 

اِستخِدم صوًرا واضحة وذات جودة عالية ومالئمة للموضوع.

الصور

لنستكِشْف

اِخرت موضوًعا توّد معرفة املزيد عنه وتقديمه لألخرين. اِخرت من بني املوضوعات التالية أو فكِّر يف 
موضوع آخر:

• الحّد من التلّوث يف منطقتك • الحفاظ عىل الحياة الربّية 
•  أهّمية السياحة يف تحقيق التفاهم واالحرتام املتبادل • ترشيد استهالك املياه 

بني الشعوب واملجتمعات

خطِّط لكيفية تقديم هذه املعلومات لآلخرين باستخدام ملصق أو لوحة إعالنية. فكِّر يف مفاهيم التصميم 
األساسية التي قد تستخدمها، ويف احتياجاتك الرقمية. شاِرك أفكارك مع أحد زمالئك يف الفصل.

لنراِجْع

ما األدوات الالزمة إلنشاء ملصق أو لوحة إعالنية؟  .١

أّي من مفاهيم التصميم، التي تعّلمتها يف هذا الدرس، تظّن أنّه األكثر أهّمية؟ ملاذا؟  .٢

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."
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ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. الِحظ وأِجب

الِحظ امللصقني. أيّهما يقّدم املعلومات بفّعالية أكثر؟ َضع عالمة ü يف املربّع املناِسب.

كيفية التقاط صورة جيّدة

١. ركِّز عىل موضوع صورتك.

٢.  اِنتِبه إىل الخلفية وراء عنرص صورتك 
األسايس.

ر إضاءة كافية لرؤية  ٣.  اِحرص عىل توفُّ
محتوى صورتك.

كيفية التقاط صورة جيّدة

١.  اِحرص 
عىل 

تركيز 
الكامريا 

عىل 
عنرص 

صورتك 
األسايس.

٢.  اِنتِبه إىل الخلفية وراء عنرص 
صورتك األسايس.

ر إضاءة كافية  ٣.  اِحرص عىل توفُّ
لرؤية محتوى صورتك.

٢. فكِّر واكتب

أِجب عن األسئلة.
١.  اِرشح كيف يقّدم امللصق الذي اخرتته أعاله املعلومات بفّعالية.

 
 
 
 

٢.  اِرشح كيف لم يقّدم امللصق اآلخر املعلومات بفّعالية. ماذا يمكنك أن تفعل لتحّسنه؟
 
 
 
 

لنتعلَّْم من 
الدرس ۳ تقديم المعلوماتخالل التطبيق
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اِبحث عن املعرفة

٣. دوِّن املالحظات

 أنشئ ملصًقا. اِبحث عن ثالث حقائق حول املوضوع الذي اخرتته يف صفحة ٥٥. ستضع هذه 
الحقائق الثالثة يف محتوى ملصقك. اُكتب الحقائق فيما ييل، واذكر مصادرها:

 

 

 

 

 

٤. تواَصْل من خالل الصور

١.  اُكتب عن كيفية استخدام الصور لجعل ملصقك أكثر تأثريًا.
 
 
 

٢.  فكِّر يف صور مناِسبة تضيفها إىل ملصقك. اُكتب وصًفا لكّل صورة فيما ييل. تذكري: إذا كنت 
ْق من ِذكر مصادرك. تضيف صوًرا وجدتها يف خالل بحثك، فتحقَّ

 
 
 
 
 

٥. أنشئ ملصقك

ال تنَس ضبط الهوامش، ونوع الخّط وحجمه، واستخدام الصور واأللوان عند إنشاء ملصقك.



األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أرشح كيفية استخدام مصادر موثوقة للبحث عن • 
املعلومات.

أرشح بعض استخدامات برنامَجي معاِلج الكلمات • 
Word والجداول الحسابية Excel وخصائصهما.

أرشح كيفية استخدام برنامَجي معاِلج الكلمات • 
Word والجداول الحسابية Excel ملشاركة 

املعلومات.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما أثر السلوك البرشي عىل البيئة؟ أّي الحيوانات والنباتات يف منطقتك متأثّرة بالسلوك البرشي؟

لنتعلَّْم

تقييم مصادر المعلومات
يمكن لإلنسان أن يؤثّر إيجابيٍّا أو سلبيٍّا عىل النباتات والحيوانات يف محيطه. يمكن أن يكون لنا 

أثر هائل عىل بيئتهم وعىل قدرتهم عىل البقاء عىل قيد الحياة يف منطقة معيّنة. هذه فرصتك لتكون 
مستكشًفا نشًطا! وأّول ما يفعله املستكشف هو البحث حول املوضوع.

تحتاج إىل استخدام مصادر متعّددة عندما تبحث، وهذه تتضّمن:
 املطبوعات: كتب، مقاالت، صحف، موسوعات• 
 اإلنرتنت: محرِّك بحث، مواقع إلكرتونية متخّصصة، مواقع التعلُّم الرقمي، بنك املعرفة املرصي • 

ومصادر موثوقة شبيهة به عرب اإلنرتنت
 املقابالت: مع أشخاص اختربوا املوضوع املطروح، أو تأثّروا به، أو درسوه• 

الدرس ٤ التطبيقات الرقمية

٥٨



فيما تجمع املعلومات من املهّم تقييم مصادرها. فاملصدر هو ما سيكشف لك إذا ما كانت املعلومات 
موثوقة وإذا ما يمكنك الوثوق بأنّها صحيحة وحقيقية. هناك طرق متعّددة لتقييم مصدر ما، وهذه 

تتضّمن:
هل املؤّلف شخص أو مؤّسسة محرتمة؟• 
هل يقّدم املصدر أدّلة ويذكر مصادر معلومات أخرى يمكنك الرجوع إليها؟• 
ما مدى حداثة املعلومات؟• 
هل يقّدم املصدر آراء أو حقائق؟• 
هل املعلومات معروضة بتحيُّز أو من دون تحيُّز؟• 

يمكنك االستعانة بمعّلمك أو أحد أفراد أُرستك.

 Word استخدام برنامَجي معالِج الكلمات
Excel والجداول الحسابية

لتسجيل البيانات التي جمعتها ستحتاج إىل أحد 
الربامج األكثر استخداًما لجمع املعلومات وهو برنامج 

الجداول الحسابية Excel. يسمح لك هذا الربنامج 
بإنشاء جدول بيانات يحوي أعمدة وصفوف بقدر ما 

تحتاج. وهو يُستخَدم عادة لتقديم األرقام ألنّه قادر 
عىل جمعها آليٍّا. برنامج الجداول الحسابية طريقة 

ممتازة لجمع املعلومات وجمع أفكارك.

برنامًجا أساسيٍّا آخر ستحتاج إليه هو معاِلج 
الكلمات Word. يسمح لك هذا الربنامج بتقديم أفكارك بطرق متنّوعة. وهو يُستخَدم غالبًا لكتابة ما 

تريده، لكن يمكنك بواسطته فعل أكثر من ذلك بكثري! يمكنك تغيري التصميم، وإضافة الصور، وربط 
تقريرك بمواقع إلكرتونية أو معلومات عىل اإلنرتنت.

لنستكِشْف

ما النبات والحيوان املفّضَلني لديك؟ كيف يساعد الناس هذه النباتات والحيوانات وكيف يؤذونها؟ اِعمل 
ضمن مجموعة لتحّدد نوع املعلومات التي عليك إيجادها عن هذه النباتات والحيوانات وكيفية تسجيلها.

لنراِجْع
١.  قاِرن كيفية جمعك املعلومات باستخدام برنامج الجداول الحسابية بكيفية مشاركتك املعلومات 

باستخدام برنامج معاِلج الكلمات. يمكنك االستعانة بملحق "دليل استخدام..." صفحة ٨٢.

٢.  ما بعض مصادر املعلومات املوثوقة التي يمكنك استخدامها إليجاد معلومات حول النباتات 
والحيوانات التي تعيش يف محيطك وحول كيفية تأثري الناس عىل بيئتها؟

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."
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الدرس ٤ التطبيقات الرقمية

التفكري الناقد

١. اِقرأ، فكِّر واكتب

 أين يمكنك إيجاد املعلومات، حول النباتات والحيوانات يف مكان سكنك؟ اِستخِدم العمود األّول أدناه 
لتسّجل خمسة مصادر للمعلومات.

مدى موثوقية املصدر مصادر املعلومات

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

الِحظ اآلن هذه املصادر وقيِّم مدى موثوقيتها. اِستخِدم التصنيف أدناه كدليل.

✱ ✱ ✱  مصدر موثوق: تصدر املعلومات من شخص أو مؤّسسة موثوق منه، يذكر املصادر التي 

استند إليها ويعطي حقائق حديثة.

✱ ✱  مصدر مشكوك به: تصدر املعلومات من شخص أو مؤّسسة يذكر بعض املصادر التي   

استند إليها، لكنّه أحيانًا يخلط رأيه بالحقائق.

✱  مصدر غري موثوق: تصدر املعلومات من شخص أو مؤّسسة ال يدعم ما يشاركه   

باملصادر، ويستخدم اآلراء أكثر من الحقائق.

لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق
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اِبحث عن املعرفة
٢. فكِّر واجب

١.  اِستخِدم برنامج الجداول الحسابية لتجمع البيانات من املصادر التي وجدتها. ستحتاج إىل جمع 
البيانات التالية:

االسم املتداول للنبات أو الحيوان

ما الخطر األكرب عىل بيئتهم؟

إىل أّي مدى متعارف عليه / عليها يف مرص / ما أعدادها؟

ماذا يمكن أن نفعل لحماية هذه البيئات؟

االسم العلمي للنبات أو الحيوان

ما البيئة التي تعيش فيها؟ ExcelExcel

قدِّم

٣. فكِّر واجب

بك؟ ما أهّم  ١.  الِحظ املعلومات التي وجدتها يف ملّف الجداول الحسابية. ما أكثر معلومة أثارت تعجُّ
معلومة عىل اآلخرين معرفتها؟

  
 
 

٢.  اِستخِدم برنامج معاِلج الكلمات لتقّدم ما وجدته. تذكَّْر أن تستخدم الهوامش، ونوع الخّط 
وحجمه، واأللوان، والصور لتوصل رسالتك إىل اآلخرين عىل أتّم وجه.

 
 
 
 
 

WordWord
الهوامش

حجم الخّط

األلوان
الصور
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األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش مفهوم الخوارزميات.• 

أرشح كيف يستخدم محّرك البحث الخوارزميات.• 

أرشح كيفية حّل مشكلة ما باستخدام • 
الخوارزميات.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يساعدك اتّباع خطوات محّددة ومرتّبة عىل حّل مشكلة ما؟ 

لنتعلَّْم

تعّلمت يف الفصل الدرايس األّول، كيفية استخدام محّركات البحث لجمع املعلومات عرب اإلنرتنت. 
يف كّل مّرة تُدِخل الكلمات املفتاحية التي تبحث عنها يف محّرك البحث، يستخدم املحّرك خوارزميات 
Algorithms إلعطائك النتائج. تساعد الخوارزميات يف تحديد النتائج األكثر صلة بموضوع بحثك. 

لك إىل مكان ما، فسيستخدم  عىل سبيل املثال، إذا كنت تستخدم محّرك بحث للعثور عىل إرشادات توصِّ
املحّرك قاعدة بيانات األسماء واملعلومات املوجودة يف الخرائط الرقمية لتزويدك بالنتائج.

تمثّل الخوارزمية سلسلة من الخطوات التي ترشح كيفية أداء مهّمة ما. عندما تحّرض وجبة طعام، 
تتّبع وصفة – وتَُعّد الوصفة نوًعا من أنواع الخوارزميات! تتضّمن الوصفة مجموعة من اإلرشادات التي 

ستقودك إىل إعداد تلك الوجبة بنجاح. اِقرأ الوصفة يف الصفحة املقابلة عىل سبيل املثال:

Algorithms الدرس ٥ الخوارزميات
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طريقة تحضري سندويش فالفل

حرضِّ املكّونات التي ستحتاج إليها إلعداد سندويش الفالفل. ١
َضع الخبز البلدي عىل الطبق. ٢

اِفتح رغيف الخبز البلدي. ٣
َضع الكّمية التي تريدها من أقراص الفالفل يف الخبز. ٤

اِسحق أقراص الفالفل بعد وضعها يف الخبز. ٥
أِضف الطحينة والسلطة. ٦

يمكن وصف العديد من األشياء التي تؤّديها كّل يوم بالخوارزميات، أي سلسلة من الخطوات. 
فتنظيف غرفتك مثًال، نوع من الخوارزميات:

 ٣. نظِّف األرضية.   ٢. اِمسح األسطح املستوية.  ١. نظِّف الغبار. 

كذلك عندما تعطي اإلرشادات، تستخدم نوًعا من الخوارزميات:

 ٣. اِنعِطف يساًرا عند "ص".  ٢. اِنعِطف يمينًا عند "س".  ١. اِتِّجه إىل األمام مبارشة. 

وعندما تكون يف املدرسة، تستخدم الخوارزميات إلتمام املهاّم. فعندما تحّل مسألة لفظية يف ماّدة 
الرياضيات مثًال، غالبًا ما يكون عليك تقسيم السؤال إىل أجزاء، وحّله يف سلسلة من الخطوات. تمثّل تلك 

الخطوات اإلرشادات الالزمة لحّل املسألة.

وعىل نحو مماثل، تستخدم أجهزة الكمبيوتر وتطبيقاته الخوارزميات ألداء مهاّم محّددة. فعندما 
تُدِخل الكلمات املفتاحية التي تبحث عنها، يتّخذ محّرك البحث 

ا اختيار  خطوات لتقديم النتائج. ولهذا السبب، من املهّم جدٍّ
الكلمات الصحيحة عندما تحاول جمع املعلومات. عندما تُدِخل 

كلماتك املفتاحية، تخرب املحّرك باملهّمة التي توّد أن يؤّديها. 
وإذا لم تكن صياغتك دقيقة بما فيه الكفاية، فقد ال تكون 

خوارزمية املحّرك دقيقة تماًما.

لنستكِشْف

فكِّر يف مهّمة تؤّديها بشكل روتيني. أنشئ الخوارزمية الخاّصة بك. اُكتب الخطوات. قاِرن بني 
الخوارزمية التي أنشأتها وتلك الخاّصة بأحد زمالئك يف الفصل.

لنراِجْع

اِرشح كيف يستخدم محّرك البحث الخوارزميات لتقديم نتائج البحث.  .١

لقد قّدم لك الدرس الثاني مفهوم الخوارزميات. اِرشح كيف قّدم ذلك بخطوات مفّصلة ومرتّبة.  .٢

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."
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لنتعلَّْم من 
الدرس ٥ الخوارزمياتخالل التطبيق

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. اُنظر وأِجب

اُكتب خوارزمية واحدة عىل األقّل استخدمتها اليوم يف األماكن التالية:

١.  املنزل:  
 
 
 

٢.  املدرسة:  
 
 
 

التفكري الناقد

٢. فكِّر واكتب

اِقرأ املثال الذي يرشح دور الخوارزميات يف تشغيل أجهزة الكمبيوتر، ثّم أِجب عن األسئلة.

تحتاج أجهزة الكمبيوتر والتطبيقات إىل خوارزميات لتعمل. إذا كنت تستخدم، مثًال، برنامج معاِلج 
الكلمات Word لكتابة جملة "اسمي أسمى / أحمد"، فإّن الربنامج يؤّدي التايل:

يتعّرف تلقائيٍّا عىل املفتاح املضغوط للحرف األّول: هل هو حرف متّصل أم منفصل؟• 

يعرض الحرف عىل الشاشة.• 

يكّرر العملية حتّى تنتهي الكلمة.• 

يتحّقق من كتابة هذه الكلمة بالشكل الصحيح. إذا كانت صحيحة، ال يفعل شيئًا. وإذا كانت غري صحيحة، • 
يشري إىل احتمال وجود خطأ إمالئي.

يكّرر العملية ويكملها حتّى تنتهي الجملة.• 

١.  قدِّم مثاًال عىل الخطوات التي تعتقد أّن جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو التليفون املحمول 
يتّبعها عندما تستخدم برنامًجا أو تطبيًقا تعرفه جيًّدا.

 
 
 
 

ملحوظة: اِرجع إىل قسم "لنتعلَّْم من خالل التطبيق" يف الدرس 
الثاني، لرؤية بعض األمثلة عىل املهاّم واألعمال الروتينية اليومية.
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٢.  كيف يمكن أن يؤثّر غياب إحدى الخطوات أو إضافة معلومات غري صحيحة يف الخوارزمية؟
 
 
 
 

٣. ُحّل املشكلة
 أنشئ خوارزمية. اُنظر إىل املتاهة، ثّم اذكر الخطوات

الالزمة لالنتقال من النقطة (أ) إىل النقطة (ب).

 

 

 

 

 
 

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٤. فكِّر وأِجب
 كيف تساعدك الخوارزميات يف فهم العمليات التي يقوم بها املتصّفح أثناء البحث عىل شبكة اإلنرتنت ؟

 
 
 
 
 

اِبحث عن املعرفة
٥. اِبحث وقيِّم

 اِستخِدم أحد محّركات البحث إلجراء بحث حول املوضوع الذي اخرتته يف الدرس الثالث صفحة ٥٥ 
«لنستكِشْف». قيِّم النتائج الثالثة األوىل لبحثك ودوِّن املالحظات حولها. اِستِعن بإجابتك عن سؤال 

فقرة «أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت».
 
 
 
 
 

أ

ب
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األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش مفهوم الربمجة.• 

أرشح ما يمكنني ابتكاره من خالل الربامج • 
امُلستخَدمة يف عملية الربمجة.

أناقش كيف تُعتَرب الربمجة مثاًال آخر عىل • 
اسرتاتيجية حّل املشكالت.

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

لها أو تجذب انتباهك؟ اِرشح  ما أنواع الرسوم املتحرِّكة أو األفالم أو ألعاب الفيديو التي تُفضِّ
السبب.

لنتعلَّْم

فكِّر يف الرسوم املتحرِّكة واألفالم التي شاهدتها، وألعاب الفيديو التي مارستها عرب شبكة اإلنرتنت، 
لقد ابتُكرت باستخدام الربمجة.

الربمجة (Coding) هي عبارة عن كتابة خوارزميات متعّددة إلنشاء برنامج كامل.

الدرس ٦ مبادئ البرمجة
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فرة الربمجية  يمكنك ابتكار الرسوم املتحرِّكة واألفالم وألعاب الفيديو وإنشاؤها باستخدام الشِّ
coding. أجهزة الكمبيوتر كالبرش، تستخدم لغات 

مختلفة. هناك العديد من املواقع اإللكرتونية، مثل 
Code.org، يمكن أن تساعدك عىل تعلُّم التشفري 

باستخدام لغات الربمجة املختلفة. ما لغات الربمجة التي 
سبق أن سمعت عنها؟

هل سبق لك أن ابتكرت متاهة، ثّم قّدمت إرشادات 
حول كيفية حّلها؟ إّن إرشاداتك ُمماثلة لإلرشادات يف 

برامج الكمبيوتر. الِحظ املثال التايل.

فكِّر يف خطوات تسمح لك باجتياز املتاهة. ستتضّمن 
الخطوات عدد املسافات التي ستحتاج إىل اجتيازها، ويف 

أّي اتّجاه: اِتِّبع هذه الخطوات الجتياز املتاهة!

يمكنك ابتكار متاهات عىل موقع
Code.org، فهي مثال عىل ما يمكنك ابتكاره 

باستخدام الربمجة.

-
٢ إىل أعىل

"
١ إىل 
اليمني

-
١ إىل أعىل

"
٣ إىل 
اليمني

-
٣ إىل أعىل

-
١ إىل أعىل

!
١ إىل 
اليسار

!
٢ إىل 
اليسار

٢ إىل 
األسفل

.

!
١ إىل 
اليسار

-
٢ إىل أعىل

!
١ إىل 
اليسار

-
٢ إىل أعىل

لنستكِشْف

اِبتِكر متاهة، واكتب إرشادات توضح كيفية إكمالها. شاِرك املتاهة مع أحد زمالئك، وقدِّم إليه اإلرشادات 
لحّلها.

لنراِجْع

ما املقصود بالربمجة؟  .١

اِرشح كيف تشّكل الربمجة مثاًال آخر عىل اسرتاتيجية حّل املشكالت؟  .٢

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."

خروج

دخول
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الدرس ٦ مبادئ البرمجة لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. اِقرأ وأِجب

١. رتِّب الخطوات بحيث تجعل الطائر يحّلق، ثّم يلتقط دودة ويأخذها إىل عّشه.

حلِّق وابحث 
عن دودة.

ْف عن التحليق. توقَّ

حدِّد مكان دودة.

اِلتِقط الدودة.

حلِّق إىل العّش.

أطِعم الطائر الصغري 
الدودة.

٢.  ما املقصود بالربمجة؟ يمكنك الرجوع إىل قسم «لنتعلَّْم» يف الصفحة ٦٦ ملساعدتك عىل اإلجابة 
عن هذا السؤال.

 
 
 

٣.  اِرشح ما يمكنك ابتكاره من خالل الربمجة.
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التفكري الناقد

٢. اِقرأ وارسم

١.  الِحظ هذا املخطَّط االنسيابي Flowchart، إنّه يشبه عملية الربمجة يف كونه يَعِرض مشكلة ما 
عىل هيئة خطوات منطقية وبسيطة.

هل هناك 
مالبس ُمتّسخة 
يجب وضعها 
يف الغسيل؟

اِجمعها وَضعها يف 
سّلة املالبس.

هل يحتاج 
الرسير إىل 
ترتيب؟

رتِّب الرسير.

هل يحتاج 
األثاث إىل 

تنظيف من 
الغبار؟

اُنفض الغبار عن األثاث.

تمتَّع بغرفة 
نظيفة!

رتِّب الفوىض.

هل هناك فوىض 
عىل أرضيّة 

الغرفة أو األثاث؟

الالالال

نعمنعم

نعم نعم

البداية

النهاية

٢.  اآلن، اُرسم مخطًَّطا انسيابيٍّا ثانيًا عن مشكلة أخرى. إليك بعض األفكار:

• إخراج القمامة. • إعداد املائدة.       

• تنظيم مكتبك. • إزالة األعشاب الضاّرة من الحديقة.    

٣ فكِّر واكتب

١.   ما أوجه الشبه واالختالف بني الخطوات الربمجية يف النشاطني ١ و٢ الواردين أعاله؟
 
 
 
 

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٤. فكِّر وأِجب

فكِّر يف املوضوع الذي كنت تبحث حوله منذ الدرس الثالث. كيف يمكنك استخدام الربمجة أو قوالب أو 
مخطَّط انسيابي يف عرضك التقديمي حول املوضوع الذي اخرتته؟ اُكتب و/ أو ارسم أفكارك هنا.
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األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش كيفية استخدام برامج الجرافيك.• 

أناقش كيفية إضافة بعض املرئيات مثل (الصور، • 
الرسوم، النصوص) إىل العروض التقديمية.

أرشح كيفية إضافة الصور وتحريرها.• 

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

كيف يف رأيك، تدعم املرئيات، مثل الصور والرسوم، العروض التقديمية؟

لنتعلَّْم
من السهل ابتكار رسوماتك الخاّصة أو تحرير الصور عىل أجهزة الكمبيوتر. ويُعتَرب برنامج الرّسام 

(Microsoft Paint) أحد الربامج الشائعة يف مجال تحرير الصور والرسوم. لفتح امللّف، اِضغط عىل 
مجّلد امللحقات (Accessories) يف قائمة اِبدأ (Start-up menu). اِبحث عن برنامج الرّسام واضغط 

عىل األيقونة الخاّصة به. ستالحظ عند فتح الربنامج أّن الجزء العلوي من الشاشة االفتتاحية يشبه يف 
تصميمه ذلك املوجود يف برنامَجي معاِلج الكلمات Word والجداول الحسابية Excel. إذ يتضّمن هذا 

.(Toolbox) ومربّع األدوات (Menu bar) الجزء رشيط القوائم
يتضّمن رشيط القوائم الخيارات الخاّصة بفتح امللّفات وحفظها، وتتضّمن امليزات التحريرية املتاحة 

يف رشيط القوائم إمكانية تحرير األلوان والصور.
أّما مربّع األدوات، فيتضّمن كّل األدوات التي ستحتاج إليها يف تصميم رسمك، ومن بينها:

Graphic Art الدرس ۷ فّن الجرافيك

التكبري

قلم الرصاص والفرشاة

الشكل البيضوي

الخّط املستقيم والخّط املنحني

املستطيل

امللء باللون

املمحاة

النّص

البّخاخ أو الفرشاة الهوائية

التحديد
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باستخدام برنامج الرّسام، يمكنك تحرير الصور كالتايل:

 تعبئة األلوان باستخدام الخيارات املخّصصة • 
 لهذه املهّمة.

تحديد أجزاء معيّنة من صورة ما كي • 
تستخدمها يف رسمك من خالل القّص 

.(Cropping)

إلضافة نّص إىل صورة، اِضغط عىل طرفها • 
السفيل األيمن، ثّم اِسحب مؤّرش الفأرة إىل اليمني 
حتّى تتكّون مساحة بيضاء كافية لكتابة النّص. 

بعد ذلك، ُقّص النّص من املساحة البيضاء 
وألِصقه عىل الصورة.

تغيري حجم الصورة أو اتّجاهها. • 

يُوّفر برنامج معاِلج الكلمات Word أيًضا أدوات جرافيك يمكنك استخدامها لتصميم عنارص 
الجرافيك، اِضغط عىل عالمة التبويب إدراج (Insert) يف رشيط القوائم (Menu bar) للتعّرف إىل 

الخيارات املختلفة املتاحة، مثل:

األشكال. • 

األيقونات.• 

النماذج ثالثية األبعاد.• 

الرسوم التخطيطية.• 

لنستكِشْف

فكِّر يف البحث الذي أجريته يف الدرس الثالث حول موضوع من اختيارك. كيف يمكنك استخدام برنامج 
الرّسام إلثراء عرض تقديمي حول موضوعك؟ اُكتب أفكارك وشاِركها مع أحد زمالئك يف الفصل.

لنراِجْع

ما األدوات امُلستخَدمة يف برنامج الرّسام؟ اِرشح وظيفة كّل منها.  .١

ا بتصميمها؟ ما املرشوعات الفنّية (اليدوية - الرقمية) التي قد تكون مهتمٍّ  .٢

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."
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الدرس ۷ فّن الجرافيك  لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق

ْق يف الفهم لنتعمَّ

١. الِحظ وأِجب

ح متى يمكنك استخدام   الِحظ أدوات الرسم والتصميم املتاحة يف برنامج الرّسام. واكتب مثاًال يوضِّ
كّل أداة منها أثناء تصميم صورة تضيفها إىل عرضك التقديمي.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

٢. الِحظ وأِجب

أِجب عن األسئلة. 

١.  الِحظ يف الشكل املقابل أمثلة لبعض أدوات 
الرسم والتصميم املتاحة يف برنامج الرّسام 
Paint. اِخرت أداة توّد استخدامها لتساعدك 

عىل تصميم صورة تضيفها إىل العرض 
التقديمي. اِرشح كيف يمكنك استخدام هذه 

األداة لتصميم الصورة.
  
 
 
 
 
 



٧٣

٢. الِحظ الصورة. فكِّر يف طرق إلضافة تأثريات عليها. عىل سبيل املثال:

• اِجعل الصورة تبدو أكثر سطوًعا.•  اِجعل الصورة تبدو ليلية.   

• اِجعل الصورة تبدو أبسط/ أقّل ازدحاًما.•  أِضف ألوانًا إىل الصورة أو قلِّل منها.  
 اُكتب ما الذي ستفعله وما الخطوات التي ستتبعها. يمكنك االستعانة بمعّلمك يف تنفيذ مهّمتك. 

 
 
 
 

التفكري الناقد

٣. فكِّر واكتب
أِجب عن األسئلة.

١.  تخيَّل مشهًدا أردت رسمه أو تلوينه، لكن لم تكن لديك األدوات التي تحتاج إليها للقيام بذلك. 
ِصف هذا املشهد.

 
 
 
 

٢.  كيف يمكنك تصميم هذا املشهد باستخدام برنامج الرّسام؟
 
 
 
 

٤. قاِرن وباِين

 قاِرن إجاباتك عن النشاط الواِرد أعاله مع إجابات أحد زمالئك. هل تضّمنت إجاباتكما استخدام 
األدوات/ الربامج نفسها؟
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 الرشيحة هي صفحة عرض تحوي نصوصك 
وصورك. يف الجزء األيرس من الشاشة االفتتاحية، 

ستالحظ وجود صورة مصّغرة (Thumbnail) لكّل 
رشيحة تُنشئها، وهي صورة هدفها معاينة الرشيحة.

الدرس ۸  إنشاء عرض تقديمي

األهداف
بعد الدرس، أضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ «يمكنني أن...».يف نهاية الدرس، سأكون قادًرا عىل أن:

أناقش عنارص العرض التقديمي.• 

أناقش ميزات برنامج العروض التقديمية • 
.Powerpoint

أقدِّم معلومات حول موضوع محدَّد باستخدام • 
.PowerPoint برنامج

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

 جيّد جدٍّا  جيّد   بحاجة إىل مجهود أكرب

لنتفاَعْل مًعا

ما عنارص العرض التقديمي الجيّد؟

لنتعلَّْم

يُستخَدم برنامج العروض التقديمية (®Microsoft PowerPoint) لتصميم عروض تقديمية 
تتضّمن نصوًصا ومؤثّرات حركة وصوًرا وتأثريات مميَّزة. 

إلنشاء عرض تقديمي باستخدام (®Microsoft PowerPoint)، اِضغط عىل أيقونة 
 Blank) برنامج العروض التقديمية عىل جهاز الكمبيوتر. ثّم اضغط عىل عرض تقديمي فارغ

presentation). ستالحظ وجود رشيط القوائم يف الجزء العلوي من شاشة الربنامج االفتتاحية، 
وهو يتضّمن عالمات تبويب (Tabs) متعّددة. تتضّمن كّل عالمة تبويب مجموعة من األدوات يمكنك 

استخدامها إلنشاء عرضك التقديمي. ستالحظ وجود رشيحة (Slide) ترشدك إىل النقر لكتابة عنوان. 
اِستخِدم الرشيحة األوىل إلضافة عنوان وعنوان فرعي لعرضك التقديمي. ويمكنك أيًضا إضافة اسمك يف 

الجزء املخّصص للعنوان الفرعي، ثّم كتابة املعلومات يف مربّعات النّص.
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 اِضغط عىل رشيحة جديدة (New slide) إلضافة رشيحة أخرى إىل عرضك التقديمي. ويمكنك 
اختيار تصميم كّل رشيحة من خالل الضغط عىل عالمة تبويب تصميم (Layout) يف القائمة الرئيسية 

.(Home menu)
إضافة نّص: إلضافة نّص إىل رشائح عرضك التقديمي، اِضغط عىل مربّع النّص عىل الشاشة االفتتاحية، 

ثّم اخرت نوع الخّط الذي توّد استخدامه وحجمه، وابدأ بكتابة النّص.
إضافة برصيات ومؤثّرات: يتضّمن برنامج العروض التقديمية العديد من البرصيات التي تساهم يف 

إبراز عرضك التقديمي.
  تصميم (Design): اِضغط عىل خيارات التصميم لكّل رشيحة، ومن ضمنها ألوان الخلفية.• 
رسم (Draw): اِخرت من بني أدوات الرسم.• 
  انتقاالت (Transitions): اِخرت مؤثًّرا برصيٍّا تستخدمه عند االنتقال من رشيحة إىل أخرى.• 
  مؤثّرات الحركة (Animations): اِخرت أنواع املؤثّرات الحركية التي توّد استخدامها مع • 

محتوى كّل رشيحة.
 عرض الرشائح (Slide show): حدِّد الطريقة التي توّد تقديم عرضك بها، وتوقيتًا لكّل رشيحة.• 

كما يمكنك مشاهدة العرض بالضغط عىل أيقونة العرض أو بالضغط عىل مفتاح F5 يف لوحة 
املفاتيح.

إدراج الصور: إلدراج صور يف عرضك التقديمي، اِضغط عىل عالمة تبويب إدراج ، ثّم خيار صور. 
اِخرت ما تحتاج إليه من رشيط القوائم، وعند اختيارك الصورة التي توّد إدراجها، اِسحبها بمؤّرش الفأرة 

إىل داخل الرشيحة. يمكنك أيًضا إدراج صورة أنشأتها من خالل برنامج آخر داخل العرض التقديمي 
الخاّص بك.

عند تصميم عرضك التقديمي، اِحرص عىل مراعاة ما ييل:
تجنُّب الفقرات أو الجمل الطويلة.• 
ق من أن يكون نوع الخّط وحجمه مقروءين.•  التحقُّ
استخدام صور ذات صلة باملوضوع بدًال من النصوص كّلما أمكن.• 

ع الحارضين عىل املشاركة. تدرَّْب عىل عرضك التقديمي مسبًقا. قدِّم عرًضا تفاعليٍّا وشجِّ

لنستكِشْف

حان الوقت لتصميم عرض تقديمي حول املوضوع الذي اخرتته يف الدرس الثالث! لتصميم عرضك 
م ما عليك فعله إىل أجزاء صغرية. تذكَّْر أن تنظِّم املالحظات التي دّونتها أثناء بحثك عرب  التقديمي، قسِّ

شبكة اإلنرتنت. ثّم حدِّد كيفية تضمني الرسوم أو الصور من برنامج الرّسام يف عرضك التقديمي. بعدها 
حدِّد كيف ستستخدم ميزات برنامج باوربوينت إلبراز عرضك التقديمي. وأخريًا اِحرص عىل تدوين 

لة تساعدك عىل تصميم عرضك التقديمي. أفكارك كي تكون لديك إرشادات مفصَّ

لنراِجْع

ناِقش امليزات املتاحة يف برنامج باوربوينت.  .١

٢.  ملاذا قد يكون مايكروسوفت باوربوينت خياًرا أفضل من مايكروسوفت وورد أو مايكروسوفت 
إكسل لتصميم عرض تقديمي؟

تقييم ذاتي

اِرجع إىل األهداف املذكورة يف بداية الدرس، وَضع عالمة ü يف املربّع املناِسب لـ"يمكنني أن ..."
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املهارات الحياتية

١. فكِّر وأِجب

 حان الوقت إلنشاء عرضك التقديمي باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت! اِستخِدم 
املعلومات التي جمعتها أثناء بحثك حول املوضوع الذي اخرتته يف الدرس الثالث لتصميم العرض 

التقديمي.

م ما ستحتاج إىل فعله، لتصميم عرضك التقديمي، إىل أجزاء صغرية. اُكتب محتوى   أّوًال: لنخطِّط. قسِّ
كّل جزء.

ثانيًا:  بعد ذلك، حان الوقت لنحّل املشكالت. اُكتب كيف ستكمل كالٍّ من األقسام التي جّزأتها.

٢. خطِّط لرشائح عرضك التقديمي

اُكتب املحتوى الذي ستضيفه إىل كّل رشيحة.

الدرس ۸  إنشاء عرض تقديمي لنتعلَّْم من 
خالل التطبيق
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م عرضك التقديمي ٣. صمِّ

أخريًا، حان الوقت لتصميم عرضك التقديمي. تأكَّْد من اتّباع ما ييل:

ق مجّدًدا من دّقة مصادر معلوماتك.•  تحقَّ

اُذكر مصادر معلوماتك. • 

كوِّن فكرة واضحة عن شكل التصميم الذي توّد الحصول عليه.• 

 حدِّد كّم حجم النّص الذي توّد إضافته إىل كّل رشيحة. تذكَّْر أّن عليك اختصار عدد الكلمات يف كّل • 
رشيحة لتسُهل قراءتها.

قرِّر كيفية تقسيم املعلومات التي تضيفها إىل كّل رشيحة.• 

أِضف برصيات إىل عرضك التقديمي.• 

 تذكَّْر، يمكنك إدراج نصوص وصور وعنارص أخرى من برامج مايكروسوفت ٣٦٥ من أجل تصميم 
عرضك التقديمي. عىل سبيل املثال:

جداول، وصور، ورموز، ومحتوى نّيص من مايكروسوفت وورد.• 

رسوم بيانية، ومخطَّطات، وجداول من مايكروسوفت إكسل.• 

صور من برنامج الرّسام.• 

أنا وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

٤. فكِّر وأِجب

 تهانينا عىل تصميم عرض تقديمي باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت! اآلن شاِرك أفكارك 
حول هذه التجربة.

١.  كيف وظَّفت مهارات حّل املشكالت ملساعدتك عىل تصميم عرضك التقديمي؟
 
 
 

٢.  اِرشح الخيارات التي اتّخذتها لكّل من:
 نوع الخّط وحجمه:  

 
 استخدام أدوات الجرافيك:  

 

ْث إىل أحد زمالئك عن نجاح عرض كّل منكما التقديمي. كيف تشابه عرضاكما التقديميان؟  ٣.  تحدَّ
وكيف اختلفا؟ ما الذي سيفعله كّل منكما بشكل مختلف يف املّرة القادمة؟
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مراجعة املحور الرابع

املفردات
١. اُكتب وقاِرن

اُكتب جملة لكّل من أزواج العبارات التالية لترشح الرابط بينهما، ثّم قاِرن بني جملك وجمل زميل لك.

املحاولة والخطأ الخطوات و    .١

 

الربمجة الخوارزميات و    .٢

 

الصورة املصّغرة الرشيحة و    .٣

 

أسئلة املراجعة
٢. اِقرأ وأِجب

١. اِرشح سبب اتّباع خطوات يف عملية حّل املشكالت.

 

٢. ما املفاهيم الرقمية التي عليك أخذها يف االعتبار عند تصميم ملصق؟

 

٣. كيف تحّسن الصور العرض التقديمي؟

 

٤. اُكتب خوارزمية قصرية ملهّمة روتينية.

 

٥.  أعِط إرشادات حول إحدى طرق إضافة صورة أو فّن جرافيكي يف برنامج مايكروسوفت وورد
 أو باوربوينت.

 

٦. اِرشح العالقة بني حّل املشكالت والربمجة.

 

٧. اُذكر ثالث أدوات يمكنك استخدامها يف برنامج الرّسام أو وورد لتصميم رسوماتك الخاّصة.

 

٨. اُذكر ثالث برصيات يمكنك استخدامها يف برنامج باوربوينت.
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التفكري الناقد

٣. فكِّر وأِجب

١.  كيف يمكنك استخدام مهارات حّل املشكالت عندما تواجهك صعوبات أثناء استخدام 
مايكروسوفت ٣٦٥؟

  
 

ل الخطوات التي قد تتّخذها  ٢.  تخيَّْل أنّك ستصّمم عرًضا تقديميٍّا باستخدام باوربوينت. فصِّ
إلنجازه.

  
 

٣.  يقول الخرباء إّن تعلُّم الربمجة يجعلك شخًصا أكثر إبداًعا. فكِّر فيما تعّلمته عن الربمجة. هل 
توافقهم الرأي؟ علِّل إجابتك.

  
 

السؤال الرئييس

٤.  فكِّر وأكِمل

فكِّر يف املعلومات التي اكتسبتها من هذا املحور.

 كيف تساعدك هذه املعلومات عىل فهم كيفية استخدام الربامج والطرق املختلفة لتصميم عرض 
تقديمي رقمي؟

تقديمي رقمي، ألّن ...

بعد دراسة هذا املحور، أعرف أّن بإمكاني استخدام الربامج واألساليب املختلفة لتصميم عرض

 

 
 

نشاط

٥. اِبحث وابتِكر وبنيِّ

 كيف يمكنك استخدام مهارات حّل املشكالت، وتقسيم املشكلة إىل خطوات، واسرتاتيجية املحاولة 
والخطأ، والخوارزميات إلنجاز مهّمة ما؟ كيف يمكنك أن تعرض ذلك بواسطة الربمجة أو مخطَّط 

انسيابي؟ قدِّم إجابتك لزمالئك يف الفصل عىل شكل عرض تقديمي ُمستخِدًما الربامج واألساليب من 
التمرين رقم ٤.
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مشروع الفصل الدرايس الثاني

١. اِقرأ عنوان املرشوع جيًّدا، وفكِّر يف املعلومات التي تحتاج إىل التوّصل إليها.

الوعي السياحي

اِبحث عن أهّم املرشوعات التي قامت بها الدولة املرصية يف هذا املجال.

اِعرض نتائج بحثك أمام زمالئك يف الفصل.

٢. اِخرت أعضاء فريقك. مع من تعمل؟

  

  
  

  

عصف ذهني  .٣

 ما نوع العرض التقديمي الذي ستصّممه؟ كيف ستستخدم الصور والنّص مًعا؟ ما الذي عليك فعله 
إلنجاح عرضك التقديمي؟

 

 

 

 

اِجمع املعلومات  .٤

ما املصادر التي ستستخدمها لجمع 
معلوماتك؟

محرِّكات البحث 

 (EKB) بنك املعرفة املرصي

مكتبة مدرستك 

مصادر أخرى:

ما املعلومات التي يجب أن تعرفها؟
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٥. مخطَّطنا

دوِّن مخطَّطك إلنجاز مرشوعك. خطِّط لخطواتك.

٣ ٢ ١

٦. منتَجنا النهائي

قدِّم نتائج بحثك هنا.

عْرض مرشوعنا أمام زمالئنا يف الفصل.  .٧

كيف يمكننا َعْرض العمل؟ ماذا سنقول؟ ما الذي سنتجنّب فعله؟

 

 

 

 

 

 



دليل استخدام...

٨٢

 اِضغط عىل عالمة التبويب إدراج (Insert) يف رشيط القوائم.

اِضغط عىل خيار صور.

اِخرت الصورة التي توّد إضافتها ثّم اضغط عليها.

إلدراج صورة 

ضمن امللّف:
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اِضغط عىل أيقونة برنامج 
الـ وورد يف مايكروسوفت 

.٣٦٥
اِضغط عىل مستند فارغ 

.(Blank document)

اِخرت نوع الخّط 
الذي توّد استخدامه 
من قائمة الخطوط.

اِبدأ بالكتابة.

 اِضغط عىل عالمة التبويب إدراج يف رشيط القوائم.

 اِضغط عىل جدول.

اِخرت عدد الصفوف واألعمدة الذي توّد إدراجه.

:Word برنامج معاِلج الكلمات

عرض البيانات:



دليل استخدام...

٨٤

(SmartArt) من أجل إدراج صور أو رسوم تخطيطية
أو جداول أو رسوم بيانية، اِتِّبع الخطوات امُلعتَمدة نفسها

يف برنامج مايكروسوفت وورد.
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 اِضغط عىل أيقونة برنامج 
إكسل يف مايكروسوفت 

٣٦٥
اِضغط عىل ُمصنّف فارغ

.(Blank Workbook)

اِضغط عىل الصّف الذي توّد البدء بكتابة املعلومات داخله.

 اِخرت نوع الخّط الذي توّد استخدامه من قائمة الخطوط.

اِبدأ الكتابة.

Excel الجداول الحسابية
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